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Maślanka Super Cup 2021 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Zawody rozgrywane są w formie towarzyskiej , bez zbędnego spinania się i złości. 

Każdy zawodnik bierze udział w  trzech turach eliminacyjnych . 

Organizator zapewnia zbiornik o linii brzegowej pozwalającej na bezpieczne wędkowanie. 

Zawody rozgrywane są z podziałem na 3 sektory po 11 stanowisk każdy. 

Zapisy odbędą się za pośrednictwem portalu Facebook, poprzez umieszczenia komentarza pod postem dotyczącym 

zapisów. W jednym komentarzu można zapisać tylko jedną osobę.  

Zapisy są jednorazowe na wszystkie tury, nie  można wybierać terminu. Termin dla każdego zawodnika zostanie 

wylosowany przez program komputerowy po oficjalnym zamknięciu listy startowej. Prosimy dobrze się zastanowić czy 

terminy pasują, żeby nie blokować nie potrzebnie miejsca innym. 

Tury eliminacyjne i finał odbędą się zgodnie z podanym odpowiednio wcześniej harmonogramem. 

Losowanie przydziału do poszczególnych tur  odbywa się przy użyciu programu komputerowego. 

W całym cyklu zawodów łowimy tylko metodą method feeder. 

Gwarancje udziału w cyklu zawodów  mają osoby należące do Feeder Team Maślanka, jako organizatorzy oraz zwycięzca 

ubiegłorocznej edycji . 

Zawody rozgrywane są w systemie 6 tur eliminacyjnych w przypadku zapisu 66 zawodników. 

W przypadku zapisu 109 zawodników organizator zapewnia 3 dodatkowe tury eliminacyjne. 

W finale wystartuje 24 zawodników, będących najwyżej w klasyfikacji generalnej (3 sektory x 8 zawodników) 

Finał polega na rozegraniu dwóch tur finałowych . 

Daty rozgrywanych tur eliminacyjnych: 

I tura    30.05.2021 Niedziela 

II tura   12.06.2021 Sobota 

III tura  27.06.2021 Niedziela 

IV tura 10.07.2021 Sobota 

V tura   25.07.2021 Niedziela 

VI tura 29.08.2021 Niedziela 

Dodatkowe 3 tury ( w przypadku zapisania się 109 uczestników ) 

3.07.2021 Sobota 

7.08.2021 Sobota 

21.08.2021 Sobota 

W przypadku podejrzeń lub wątpliwości o braku przestrzegania regulaminu przez przeciwnika należy powiadomić sędziego 

w celu rozstrzygnięcia sporu. 

Zawody będą rozgrywane bez podziału na kategorie wiekowe. 

Obowiązuje zasada FAIR PLAY, czyli sprawiedliwej rozgrywki.  

Wpisowe: 300 zł jedna tura eliminacyjna 

wpłaty dokonujemy na konto bankowe:  56 1140 1993 0000 4525 9200 1001 Mbank 
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Maślanka Sp. z o.o. 

Ul. Kaliska 5/2  

63-405 Psary 

NIP 622-282-92-68 

w tytule należy wpisać nazwę zawodów, imię i nazwisko oraz numer telefonu uczestnika. 

wpłacone wpisowe nie będzie zwracane w przypadku nie poinformowania organizatora o swojej rezygnacji najpóźniej na 

4 tygodnie przez rozpoczęciem cyklu zawodów. 

W innym przypadku cała wpłacona kwota wróci na konto, z którego dokonano przelewu. 

Wpisowe obejmuję kwotę za wszystkie 3 tury eliminacyjne. 

Wpisowe należy wpłacić w 2 terminach: 

 - do 17 lutego, w wysokości min 1/3 kwoty (300 zł) 

 - do 31 marca, pozostałą część. (600 zł) 

             - lub jednorazowo w całości także do 17 lutego (900 zł ) 

Niedotrzymanie powyższych terminów powoduje skreślenie z listy startowej. 

W przypadku takiej sytuacji zostaje poinformowana pierwsza w kolejności osoba na liście rezerwowej. 

W przypadku rezygnacji zawodnika lub braku wpłaty po losowaniu przynależności do tury nie ma ponownego losowania - 

zawodnik z listy rezerwowej zajmuje miejsce osoby rezygnującej oraz wylosowane przez niego terminy . 

Organizatorzy zobowiązani się poinformować i udostępnić informację o wykorzystaniu środków uzyskanych z opłaty 

startowej. 

Nagradzane w każdej turze eliminacyjnej 6 miejsc (1 i 2 miejsce w sektorze ), big fish , bonus Tołpyga , nagrody rzeczowe 

dla zwycięzców oraz do rozlosowania poza podium  

Pula nagród w jednej turze 9000 zł                                                Pula nagród w finale 40 000 zł 

Nagrody w każdej turze eliminacyjnej                                                       Nagrody w finale  

I miejsce   1200 zł                                                                                I miejsce  20 000 zł gotówka 

II miejsce  1000 zł                                                                               II miejsce 5 000 zł gotówka 

III miejsce  900 zł                                                                               III miejsce 3000 zł gotówka  

IV miejsce  800 zł                                                                              Big fish w każdym dniu finału  - nagroda rzeczowa 

V miejsce   700 zł                                                                              wartości 1000 zł  

VI miejsce  600 zł                                                                              Bonus Tołpyga 

Big fish – nagroda rzeczowa wartości 1000 zł                                  Nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz do rozlosowania 

Bonus Tołpyga (200 zł w każdych zawodach odbywających         poza podium  

się na naszym łowisku , przechodzi na następne zawody               Dodatkowa nagroda dla zwycięzcy pierwszego dnia finału 

i kumuluje się gdy nie zostanie zdobyte ) 

Pula nagród w całych zawodach przy planowanych 6 turach   90 000 zł 

Pula nagród przy dodatkowych 3 turach wzrasta o dodatkowe 20 000 zł 

Organizator zapewnia ciepłe , zimne napoje oraz posiłki dostarczone na stanowisko. 

Mnóstwo dodatkowych upominków , start paków od sponsorów naszych zawodów .  
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Regulamin 

Maślanka Super Cup 2021 

ORGANIZACJA FEEDEROWYCH WĘDKARSKICH ZAWODÓW SPORTOWYCH. 

1. WSTĘP. 

Wszystkie zmiany muszą zostać zapisane w regulaminach zawodów oraz zatwierdzone przez odpowiednie, dla danego 

charakteru zawodów, władze.  

Regulaminy zawodów muszą zostać udostępnione wszystkim zainteresowanym udziałem w zawodach. 

Udział w zawodach jest dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu zawodów. 

Zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej. 

Zawody będą rozgrywane bez podziału na kategorie wiekowe. 

Organizator ma prawo dopuścić do startu zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat, ale obowiązuje pisemna zgoda opiekuna 

prawnego dołączona do zgłoszenia oraz obecność opiekuna w czasie trwania zawodów. 

Organizator ma prawo skreślić z listy startowej zawodnika który w przeszłości na innych zawodach nie potrafił zachować 

się fair play ,  obrażał innych uczestników , organizatora , miał negatywny wpływ na przebieg zawodów. 

2. UDZIAŁ W ZAWODACH. 

Każdy zawodnik bierze udział w trzech turach eliminacyjnych, bez względu na jego narodowość lub przynależność do 

innych stowarzyszeń wędkarskich, klubów. 

Uczestnik zawodów powinien posiadać uprawnienia do wędkowania zgodnie z rodzajem łowiska, które w ramach opłaty 

startowej zapewnia organizator. 

3. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW. 

Cały cykl zawodów rozgrywany jest na  tym samym łowisku. 

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych, zawody trzyturowe 

uznaje się za ważne po rozegraniu dwóch tur. 

W trakcie zawodów zawodnik ma prawo złożyć protest do Komisji Sędziowskiej w przypadku:  

− swoich zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego;  

− sprostowania pomyłki w trakcie ważenia złowionych ryb;  

− wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po opublikowaniu nieoficjalnych wyników, nie później niż 

10 minut od czasu opublikowania nieoficjalnych wyników. 

Protest może być zgłoszony najbliższemu członkowi Komisji Sędziowskiej najpóźniej do 15 minut od chwili powstania 

sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości.  

Ekipy uczestniczące w zawodach są zobowiązane do przebywania w miejscu otwarcia i zakończenia zawodów do czasu 

oficjalnego ogłoszenia wyników i uroczystego zakończenia zawodów.  

Za nieusprawiedliwioną nieobecność, zawodnikowi dopisuje się 25% maksymalnych punktów sektorowych z ostatniej tury 

zawodów (z zaokrągleniem w górę) do klasyfikacji ogólnej cyklu zawodów.  

W zawodach wieloturowych organizator jest zobowiązany opublikować wyniki po każdej turze zawodów w ogólnie 

dostępnym miejscu. 

Po zakończeniu zawodów Komisja Sędziowska jest zobowiązana do opublikowania wyników nie później niż w 2 godziny 

po zakończeniu zawodów jednak nie później niż 30 minut przed ogłoszeniem wyników i dekoracją zwycięzców. 

W zawodach obowiązuje jedna klasyfikacja. 
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W zawodach wędkarskich przyjmuje się zasadę stosowania wag o dokładności minimalnej 10 gramów. 

Wyniki ważenia należy protokółować z zaokrągleniem (zgodnie z regułami matematycznymi) do 10 gramów. 

Ważenie ryb we wszystkich sektorach odbywa się wagami tego samego typu. 

Organizator zawodów jest odpowiedzialny za dostarczenie wag w liczbie i jakości, spełniających warunki prawidłowej 

pracy komisji sędziowskiej zawodów. 

Organizator zawodów jest w pełni odpowiedzialny za ich prawidłowe i zgodne z regulaminem przygotowanie, a Komisja 

Sędziowska zawodów za ich regulaminowy przebieg. 

Organizator odpowiedzialny jest za zapewnienie liczby sędziów, aby zapewnić regulaminowe przeprowadzenie zawodów. 

4. TEREN ZAWODÓW. 

Zawody rozgrywane są na wodzie stojącej. 

Sektory i stanowiska powinny być równowartościowe. 

Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić od 4 do 6 m. Szerokość stanowiska, licząc od linii 

brzegu w głąb lądu, powinna wynosić minimum 2 m, licząc od linii brzegu w stronę wody 35m. 

Wbity palik z numerkiem  wyznacza środek stanowiska , numerka nie wolno przestawiać. 

Łowimy maksymalnie na 35 metrze od brzegu , na wprost stanowiska. 

Sektory i stanowiska muszą być wyznaczone i oznakowane przed rozpoczęciem losowania. 

Losowanie przynależności do konkretnych tur eliminacyjnych odbywa się za pomocą programu komputerowego , 

przeprowadzone jawnie za pomocą transmisji LIVE na profilu Facebookowym . Losowanie stanowisk w każdej turze 

odbywa się za pomocą numerków wyciąganych z woreczka w obecności sędziego. 

W przypadku, gdy liczba zawodników w zawodach jest nieparzysta, liczniejszym sektorem jest zawsze „A”. 

5. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH. 

Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, kołowrotek, żyłkę. Długości wędziska max. do 4 

m. 

Sygnalizatorem brań jest szczytówka. Używanie jakichkolwiek innych sygnalizatorów jest zabronione. 

W trakcie wstępnego nęcenia dozwolone jest postawienie markera. 

Donęcanie : proca , ręka ( wielkość kulek nie może przekraczać 5 cm średnicy ) 

Jeden haczyk bezzadziorowy uwiązany na przyponie wykonanym z żyłki lub fluorocarbonu, o rozmiarze max. do 7 mm 

między grotem, a trzonkiem (ok nr 10). 

W przypadku, kiedy podczas trwania tury zawodów sędzia zauważy lub ktoś mu wskaże, ewidentne naruszenie punku 5, 

ma prawo zażądać skontrolowania zestawu nie czekając do zakończenia tury. W przypadku kontroli, zawodnika obowiązuje 

zakaz zmiany uzbrojenia wędki (pozycji koszyka, wymiany przyponu, itp.). Jeśli zawodnik odmówi przeprowadzenia 

kontroli lub zmieni uzbrojenie zestawu – decyzję w powyższej sprawie podejmuje Główna Komisja Sędziowska. 

Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „suporcie”. 

Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną liczbę wędek do wymiany.  

Koszyczki zanętowe na wędkach do wymiany  mogą być załadowane zanętą, a haki mogą mieć założoną przynętę. 

Wymiana wędki może być wykonana po odczepieniu ryby . 

Po złowieniu ryby zabronione jest wędkowanie, dopóki ryba nie zostanie wpuszczona do siatki lub uwolniona. 

W czasie wykonywania rzutu należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Rzut może być wykonany tylko wtedy, 

gdy rzucający jest pewny, że nie spowoduje zagrożenia dla innych osób. 
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Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji do przetrzymywania 

złowionych ryb w stanie żywym. Siatka okrągła o średnicy obręczy minimum 40 cm, prostokątna o przekątnej minimum 

50 cm, długość minimum 3,0 m. Ustawienie siatki na stanowisku jest dowolne, ale po dokonaniu kontroli technicznej zanęt 

i przynęt, w taki sposób, aby minimum 1,5 m siatki było zatopione w wodzie. Niedozwolone jest stosowanie innego systemu 

do przetrzymywania ryb. 

Zawodnik musi mieć 2 siatki zanurzone w wodzie w trakcie trwania całych zawodów a ryby wrzucać na przemiennie do 

jednej i drugiej. 

Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: podbierak, platformy o wymiarach maksymalnych 1m x 

1m, na której zawodnik może stać (siedzieć). Platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą. Jeśli jest to 

podyktowane względami bezpieczeństwa, przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (decyzję tę podejmuje organizator 

za zgodą sędziego głównego). 

W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być 

dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi. 

Zabrania się stosowania ochotki haczykowej i jokersa . 

Zabrania się stosowania gliny i ziemi. 

Zakaz używania plecionek jako linek głównych , również przyponów . 

Wielkość haczyka  maksymalnie rozmiar 10 . 

6. PREBIEG ZAWODÓW. 

Czas trwania tury zawodów wynosi: od 3 do 6 godzin. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn 

losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Aby tura była uznana za rozegraną, nie może 

trwać krócej niż połowa czasu trwania tury. 

Obowiązują następujące sygnały:  

pierwszy sygnał – na 5 minut przed rozpoczęciem odprawy, po zakończeniu odprawy zawodnicy udają się na swoje 

stanowiska i rozpoczynają przygotowania;  

drugi sygnał - na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć nęcenie zanętą tylko za 

pomocą koszyka ręki, procy lub zanętowego (bez zamocowanego przyponu z haczykiem). Inna forma nęcenia jest 

zabroniona; 

trzeci sygnał - oznacza rozpoczęcie zawodów - po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie 

czwarty sygnał - oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut;  

piąty sygnał - oznacza zakończenie zawodów - po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody. 

Szczegółowy podział czasowy zostanie podany najpóźniej przed rozpoczęciem losowania w dniu rozgrywania danych 

zawodów. 

Sygnały akustyczne dla poszczególnych faz zawodów powinny być krótkie, ale słyszalne na całym terenie zawodów. 

Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska (nie wolno łowić w obrębie pasów neutralnych).  

Ryba, która jest holowana, wyjdzie poza stanowisko i pokaże się w strefie neutralnej lub na stanowisku sąsiedniego 

zawodnika jest zaliczona, jednakże, jeżeli zestaw z rybą zostanie zahaczony przez zestaw sąsiada, ryba musi być 

bezzwłocznie wypuszczona do wody. 

Zabrania się:  

− wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów;  

− mycia rąk w łowisku przed trzecim sygnałem;  

− stosowania plecionek jako linek głównych , również przyponów . 

− używanie przynęt przyklejanych do haczyka;  
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− stosowania tzw. zestawów antysplątaniowych;  

− używanie , ikry, żywych lub martwych ryb;  

−  

Ryba zacięta przed sygnałem kończącym zawody może być wyholowana max. do 15 minut po ostatnim sygnale kończącym 

zawody. 

Zawodnikowi w czasie trwania zawodów (pomiędzy 3 i 5 sygnałem) nie wolno korzystać z pomocy innych osób, z 

wyjątkiem przypadków losowych. 

W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, pomocniczego, zanęt i przynęt, z 

wyjątkiem części lub wymiany złamanej wędki, które mogą być wymienione za pośrednictwem sędziego. 

Sędzia, organizatorzy oraz trener mogą podać napoje chłodzące i posiłek. 

Dopuszcza się pomoc trenera przy ustawianiu platformy lub kosza wędkarskiego.  

Trener może wchodzić na stanowiska zajmowane przez swojego zawodnika, pod warunkiem posiadania identyfikatora od 

organizatora. Trener nie ma kontaktu ze sprzętem wędkarskim znajdującym się na stanowisku, podaje tylko porady słowne. 

Do czasu przybycia komisji wagowej siatka z rybami pozostaje w wodzie. Po zakończeniu zawodów (po 5sygnale) 

zawodnik przekazuje formalnie ryby sędziemu. Zawodnik (lub jego przedstawiciel – trener) jest obecny przy ważeniu ryb. 

Bezpośrednio po zważeniu ryb, zawodnik lub jego przedstawiciel podpisuje kartę startową, akceptując wagę złowionych 

ryb. 

Podczas ważenia, na stanowisku znajduje się Komisja sędziowska oraz zawodnik łowiący na danym stanowisku. Dopuszcza 

się pomoc przy wyjęciu siatki z wody przez trenera bądź osobę trzecią. Nieuzasadnione przebywanie innej osoby na 

stanowisku będzie odnotowane w karcie startowej. 

Konieczne jest posiadanie i używanie wypychacza, maty do wyhaczania ryb oraz podbieraka.  

7. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH. 

Przyjmuje się zasadę, że do klasyfikacji zawodów zalicza się ryby zacięte i wyholowane pomiędzy sygnałami rozpoczęcia 

i zakończenia tury zawodów. 

Ryby zahaczone w innym miejscu niż pyszczek oraz znakowane do celów naukowych zalicza się do połowu. 

Do połowu nie zalicza się ryby, która:  

− została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów;  

− odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej podebrana podbierakiem lub ręką; 

− należy do rodziny ryb drapieżnych. 

W powyższych przypadkach ryba nie jest zaliczona do połowu przez sędziego i musi zostać natychmiast przez zawodnika 

wypuszczona do wody. W przypadku niezastosowania się zawodnika do tego, postępuje się analogicznie jak w sprawie 

ryby holowanej poza stanowiskiem. 

Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zważeniu ponownie wracają do wody. 

Każdy zawodnik musi posiadać minimum 2 siatki. Ryby należy rozkładać równomiernie w stosunku do ilości siatek. 

Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi 

rybami. 

8. ZASADY USTALANIA WYNIKÓW. 

Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb. 

Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą̨, tytułem kary odlicza się̨ zawodnikowi 5 % z 

liczby uzyskanych punktów. 

9. PUNKTACJA. 
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Podstawą klasyfikacji zawodnika są̨ punkty zawodnika uzyskane za wagę̨ złowionych ryb, zwanych dalej punktami. 

Zawodnik zdyskwalifikowany jest uwzględniany w wynikach, ale nie jest sklasyfikowany i otrzymuje liczbę̨ punktów 

sektorowych równą̨ liczbie zawodników w najliczniej obsadzonym sektorze plus 1. W przypadku dyskwalifikacji, kolejni 

zawodnicy utrzymują̨ swoje dotychczasowe punkty sektorowe (np. zawodnik sklasyfikowany z 3 punktami sektorowymi 

został zdyskwalifikowany, następny zawodnik utrzymuje swoje punkty sektorowe, (tj. 4 pkt. sektorowe). 

Zawodnik, który zgłosił swoją chęć udziału w zawodach i nie stawił się w wyznaczonym czasie oraz miejscu odprawy w 

dniu zawodów zostaje ukarany +1 punktem sektorowym. 

Klasyfikacja w sektorze: 

Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze ustala się̨ na podstawie liczby punktów zdobytych przez zawodnika. 

Przy jednakowej liczbie punktów, zawodnicy otrzymują̨ liczbę̨ punktów sektorowych równą̨ średniemu miejscu, które by 

zajęli: 

przykład 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się̨ (7+8):2= 7,5 punktów sektorowych każdy; 

przykład nr 2: czterech zawodników ma miejsca od 9 do 12 – sumuje się̨ (9+12):2=10,5 punktów sektorowych każdy). 

Zawodnicy, którzy nie złowili ryby w otrzymują̨ liczbę̨ punktów sektorowych równą̨ średniej wartości miejsc nie 

przydzielonych w ich podsektorze lub sektorze: 

przykład: 25 zawodników, jedenastu z nich sklasyfikowano na 11 miejscach z punktacją od 1 do 11, następni zawodnicy 

otrzymują̨ (12+25):2=18,5 punktów sektorowych każdy; 

Jeżeli jest tylko jeden zawodnik, który nie złowił żadnej ryby w sektorze, otrzyma on liczbę̨ punktów sektorowych równą̨ 

ostatniej pozycji w podsektorze lub sektorze (np. 23 zawodników, 22 złowiło rybę̨, jeden nie złowił i otrzymuje on 23 

punkty sektorowe). 

 

Klasyfikacja w zawodach wieloturowych: 

Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się̨ dodając punkty sektorowe uzyskane przez zawodnika we 

wszystkich turach. Mniejsza suma punktów sektorowych decyduje o wyższym miejscu. Przy jednakowej sumie punktów 

sektorowych, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów zawodnika w zawodach. Dalsza równość́ 

powoduje przyznanie miejsca ex aequo. 

Zawodnik, który we wszystkich turach zawodów był zdyskwalifikowany lub nie złowił żadnej ryby, nie jest klasyfikowany 

w klasyfikacji końcowej. 

Miejsce "ex aequo", to miejsce równorzędne zajęte przez więcej niż̇ jednego zawodnika. Zawodnikowi następnemu po 

grupie zawodników sklasyfikowanych „ex aequo” przyznaje się̨ kolejne miejsce po liczbie wyprzedzających go 

zawodników. 

Zawodnik, który uczestniczył w 3 turach eliminacyjnych traci prawo startu w kolejnej turze eliminacyjnej. 

10. KARY. 

Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w turze zawodów za: 

− wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania;  

− zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów lub podczas mierzenia gruntu; − nęcenie ryb przed 

sygnałem do nęcenia;  

− używanie sprzętu niezgodnego z wymogami regulaminu; 

 - używanie haków zadziorowych lub z mikro zadziorem  

− brak maty do wyhaczania ryb; 

− łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku, pomimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego;  

− opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny;  
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− używanie echosond , pontonów oraz rakiet SPOMB 

− nieprzestrzeganie regulaminu zawodów lub ustaleń podjętych w czasie odprawy technicznej.  

Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach za:  

− niesportowe lub nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po 

jednokrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego);  

− za wnoszenie lub posiadanie na stanowisku dodatkowej (ponad wyznaczony limit) zanęty lub przynęty po dokonanej 

kontroli przez komisję techniczną;  

− nęcenie ryb na terenie zawodów w piątek, sobotę lub niedzielę poza godzinami oficjalnego treningu i godzinami 

zawodów.  

− za wszelkiego rodzaju próby oszustwa mające na celu uzyskanie korzyści punktowych np. celowa deformacja ryby, 

wielokrotne przedstawienie tej samej ryby do punktacji itp.;  

− przedłożenie komisji sędziowskiej ryby złowionej w innym miejscu niż sektor zawodów lub w innym czasie niż czas 

trwania tury zawodów. 

11.  POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

W kwestiach nie zawartych w powyższych zasadach obowiązuje regulamin łowiska. 

Zapisując się na zawody każdy zawodnik akceptuje warunki regulaminu zawodów , regulaminu obowiązującego na łowisku  

„Maślanka” oraz zgadza się na publikację swojego wizerunku na stronach internetowych  , portalach społecznościowych , 

filmach , zdjęciach , transmisji na kanałach telewizyjnych i internetowych . 

Zawodnik zobowiązany jest do utrzymania porządku na stanowisku podczas trwania zawodów jak i po zakończeniu . 


