KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 1 MISTRZOSTW OKRĘGU W
WĘDKARSTWIE KARPIOWYM Okręg PZW w Nowym Sączu

Termin zawodów: 25-28.08.2022 r.
Miejsce zawodów: Staw Koła nr 17 w Krauszowie

W zawodach uczestniczą 2- osobowe drużyny. Każda drużyna łowi na maksymalnie 4 wędki.
Ilość drużyn jest ograniczona- prosimy o potwierdzenie wstępnego uczestnictwa, które było
przesyłane do Biura Okręgu do 22.04.2022
Potwierdzenia udziału w Mistrzostwach należy dokonać wyłącznie na adres mailowy:
biuro@pzwns.info.pl , pocztą tradycyjną lub w Biurze Okręgu do 12.08.2022 r. Koszt udziału
drużyny wyniesie około 400 zł za team (2 osoby) i zostanie szczegółowo sprecyzowany w
nocie obciążeniowej po rozliczeniu Mistrzostw (w zależności od liczby startujących). Drużyny
zgłoszone, a nie startujące w zawodach zostaną obciążone na równi z uczestniczącymi w
zawodach.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów w przypadku potwierdzenia udziału
przez mniej niż 5 drużyn.
Klasyfikacja zawodów- drużynowa oraz na największą (najcięższą) rybę.
Zasady punktacji
Największa ryba- waga największej ryby. Do klasyfikacji zalicza się tylko karpie ( Cyprinus
carpio, lustrzeń- królewski, sazan pełnołuski), oraz amury (biało i srebrno ubarwione). W
przypadku jednakowej wagi wygrywa ryba, która została złowiona jako pierwsza.
Do wagi zgłaszamy karpie i amury. Ryby złowione na zawodach o wadze poniżej 1,5 kg nie
podlegają klasyfikacji i muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody. Ryby o wadze powyżej
1,5 kg muszą być przetrzymywane żywe w workach karpiowych. W worku może być tylko jedna
ryba. Zawodnicy muszą posiadać wystarczającą liczbę worków karpiowych do
przechowywania ryb.
Dozwolone jest łowienie jedynie metodą włosową i stosowanie przynęt wyłącznie roślinnych
/zakaz używania białych robaków i innych żywych przynęt/. Zabrania się łowienia na spławik,
drgającą szczytówkę oraz feeder. Ilość zanęty do nęcenia gruntowego, jak i przynęty hakowej
nie może przekraczać 50 kg na team. Obowiązuje konieczność posiadania podbieraka
karpiowego o średnicy kosza co najmniej 70 cm.
Prosimy o zapoznanie się z przepisami: www.pzw.org.pl ,CZĘŚĆ II.10 Regulamin zawodów w
wędkarstwie karpiowym.
Wszelkie spory rozstrzyga komisja sędziowska. W trakcie trwania zawodów komisja zastrzega
sobie prawo do zmiany regulaminu oraz w przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych do przerwania zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
terminu rozgrywania zawodów lub do ich odwołania. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na

wykorzystanie zdjęć z zawodów przez Organizatora. Sprawy nie ujęte w komunikacie zostaną
doprecyzowane podczas spotkania w dniu zawodów.

PROGRAM:
25.08.2022 r.
9.00- 9:30 rejestracja zawodników
9:30-10:00 omówienie spraw organizacyjnych i regulaminu zawodów
10:00-10:30 losowanie stanowisk
10:30-11:00 rozjazd na stanowiska
11:00-14:00 rozbijanie stanowisk
14:00- rozpoczęcie wędkowania
28.08.2022 r.
10.00 -zakończenie wędkowania, podliczenie wyników
12:00- oficjalne zakończenie zawodów, wręczenie pucharów, dyplomów oraz
nagród

