
Rosnowskie Dni Karpiowe 16-20.05.2012/na Jeziorze Rosnowskim – 
Ragulamin 

 
 
 

1. Wpisowe od pary 400 zł. 
2. W zawodach zaliczany do punktacji jest każdy karp i amur powyżej 3 kg. 
3. W razie jednakowej wagi złowionych ryb o wyższej pozycji będzie decydować waga 

największej ryby, a w następnej kolejności większa ilość ryb. 
4. Przez cały czas trwania zawodów dozwolone jest używania środków pływających w 

celu sondowania łowiska, zanęcania, oraz wywożenia zestawów w obrębie swojego 
łowiska. 

5. W razie zaistnienia konieczności dozwolone jest holowanie ryb ze środków 
pływających. 

6. Dozwolone jest używanie łódek zdalnie sterowanych do zanęcania i wywożenia 
zestawów w obrębie swojego łowiska przez cały czas trwania zawodów. 

7. Każdy z zawodników zobowiązany jest do używania kapoków podczas korzystania z 
łodzi. 

8. W razie niedostosowania się do p.7-go zespół zostanie zdyskwalifikowany i będzie 
musiał opuścić teren zawodów. Podobnie będzie przy korzystaniu z łodzi pod 
wpływem alkoholu.  

9. Każdy zespół łowi na cztery wędki. 
10. Wszystkie sporne sprawy będzie rozstrzygał sędzia główny zawodów. Od jego decyzji 

nie ma odwołania. 
11. Obowiązuje konieczność posiadania maty i worków karpiowych. 
12. Rozpoczęcie zawodów/LOSOWANIE STANOWISK/o godz. 12-13 na terenie obok 

ośrodka WOPR. 
13. Zespół zobowiązany jest zarejestrować się najpóźniej godz. przed losowaniem. 
14. Sondowanie dna i nęcenie jest dozwolone natychmiast po przybyciu na stanowiska. 
15. Rozpoczęcie wędkowania od godz. 15.00. 
16. Zakończenie wędkowania w niedzielę o godz. 10.00. 
17. Ważenie złowionych ryb będzie się odbywać na bieżąco. 
18. Po wyholowaniu ryby zawodnik powiadamia o tym sędziego telefonicznie. 
19. Do czasu przybycia sędziego ryby muszą przebywać w workach karpiowych. 
20. Zabrania się rozpalania ognisk. 
21. Organizatorzy proszą o zachowania ciszy na stanowiskach i sprzątnięcie po sobie 

stanowiska. 
22. Organizatorzy zapewniają posiłek w dniu otwarcia i zakończenia zawodów. 
23. Organizatorzy w razie konieczności mogą dokonać zmian regulaminu przed 

rozpoczęciem zawodów. 
 
 
Zapisy i wpłaty przyjmowane będą do dnia 15.04.2012 r. 
Wpłaty przyjmuje skarbnik koła kol. Andrzej Maniecki kom. 600 876 875 
kol. Rafał Burczak kom. 608 817 597 
 
 

ZAPRASZA KOLEGÓW ZARZĄD KOŁA NR 61 W ROSNOWIE 


