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* * *  Regulamin Karpiowego Pucharu 2023  * * * 

  

 

Organizator imprezy spółka Greenpoint Polska sp. z o.o. sp. k. (KRS: 0000575040) oferuje usługi 

z zakresu rekreacji i sportu, w tym w szczególności możliwość amatorskiego i profesjonalnego 

połowu ryb (z zasadą bezwzględnego i bezpiecznego wypuszczenia do wody każdej złowionej 

ryby), wypoczynku, edukacji przyrodniczo-sportowej, a także organizacji imprez plenerowych 

i sportowych. Do realizacji projektu Karpiowy Puchar 2023 niniejszy regulamin jest jego 

integralną częścią. 

 

Niniejszy regulamin jest dostępny na oficjalniej stronie www.karpiowypuchar.pl 

 

 

§ 1. Warunki uczestnictwa 

 

1. Cykl Zawodów Karpiowy Puchar 2023 r. odbędzie się na 11 łowiskach w następujących 

terminach: 

 

Eliminacje:  

 Łowisko Staropolanka: 20-23.04.2023 r. 

 Łowisko Wilga: 11-14.05.2023 r. 

 Łowisko Wygonin: 23-27.05.2023 r. 

 Łowisko Szachty: 15-18.06.2023 r. 

 Łowisko Nowaki: 22-25.06.2023 r. 

 Łowisko Radymno: 06-09.07.2023 r. 

 Łowisko Na Gołyszu: 13-16.07.2023 r. 

 Łowisko Niesiołowice: 20-23.07.2023 r. 

 Łowisko Strupino: 17-20.08.2023 r. 

 Łowisko Carp Stron Lake: 31.08-03.09.2023 r. 

 

Wielki Finał:  

 Łowisko Dębowa: 25.09-01.10.2023 r. 

 

2. Zawody odbywają się na żywej rybie, zgodzie z zasadą “catch & release”, czyli “złów 

i wypuść” 
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3. Udział w zawodach możliwy jest jedynie po uprzednim uregulowaniu całej opłaty przed 

rozpoczęciem zawodów. 

4. Drużyna może składać się maksymalnie z 4 zawodników. 

5. Do udziału w zawodach mogą zgłosić się jedynie osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie za 

pisemną zgodą opiekuna prawnego. 

6. Uczestnictwo w Wielkim Finale jest darmowe i możliwe tylko i wyłącznie w przypadku 

zakwalifikowania się, na podstawie niniejszego Regulaminu. 

7. Uczestniczyć w Wielkim Finale mogą jedynie Ci sami zawodnicy. 

8. Jeżeli dana drużyna zapisała się na kilka terminów eliminacji a dostała się do Wielkiego 

Finału jest zobowiązana do wystartowania w kolejnym terminie lub znalezienia pary 

zawodników w ich miejsce. Wynik zakwalifikowanej już drużyny nie będzie brany pod 

uwagę w kolejnych Eliminacjach. 

9. Każdy uczestnik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę robienia mu zdjęć i filmów 

wideo oraz wyraża zgodę na publikację tych materiałów uzyskanych podczas trwania 

zawodów. 

10. Organizator zawodów zapewnia ubezpieczenie na łowisku od następstw nieszcześliwych 

wypadków. Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia podpisu pod klauzulą, że każde 

wejście do wody oraz wypłynięcie pontonem bierze na swoją odpowiedzialność oraz, że 

organizator zawodów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek 

powstały podczas trwania zawodów. 

11. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem i złożenia podpisu 

w charakterze akceptacji zawartych w nim przepisów, w przeciwnym wypadku nie będą 

dopuszczeni do uczestnictwa w zawodach. 

12. Osoby akceptujące postanowienia niniejszego Regulaminu wyrażają nieodpłatną 

i nieodwołalną zgodę na: 

a. Przeprowadzenie kontroli dronem pobytu na terenie danego łowiska podczas 

odbywania się zawodów Karpiowego Pucharu 2023. 

b. Przetwarzanie danych w celach marketingowych (w tym oznaczanie z imienia 

i nazwiska i umieszczaniu zdjęć z wizerunkiem osobistym na portalu Facebook 

w ramach działalności projektu Karpiowego Pucharu 2023). 

c. Komercyjne wykorzystywanie wizerunku osobistego do materiałów reklamowych 

związanych z projektem Karpiowego Pucharu 2023 (filmy wideo, zdjęcia, plakaty 

itp.). 

d. Archiwizowanie danych kontaktowych oraz informacji uczestników imprezy 

Karpiowy Puchar 2023. 

e. Otrzymywanie informacji dotyczących imprezy Karpiowy Puchar 2023. 
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§ 2. Organizacja zawodów.  

 

1. Harmonogram wszystkich eliminacji, z wyjątkiem łowiska Wygonin, będzie następujący: 

 

CZWARTEK  

08:00-10:00 Rejestracja zawodników.  

10:00-10:45 Wspólny posiłek (ufundowanym przez organizatora). 

10:45-11:30 Omówienie regulaminu zawodów i losowanie stanowisk.  

11:30-13:00 Dojazd na stanowiska i przygotowanie się do zawodów (tylko na stanowisku) 

13:00 Rozpoczęcie wędkowania (od sygnału hukowego) 

 

NIEDZIELA 

09:00 Zakończenie wędkowania (do sygnału hukowego) 

09:00-10:30 Pakowanie i sprzątanie stanowiska 

10:30-11:00 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 

 

2.  Harmonogram wszystkich eliminacji na łowisku Wygonin będzie następujący: 

 

WTOREK  

10:00-12:00 Rejestracja zawodników.  

12:00-12:45 Wspólny posiłek (ufundowanym przez organizatora). 

12:45-13:30 Omówienie regulaminu zawodów i losowanie stanowisk.  

13:30-18:30 Dojazd na stanowiska, przeprawy na stanowiska bez dojazdu samochodem 

i przygotowanie się do zawodów (tylko na stanowisku) 

 

ŚRODA 

09:00 Rozpoczęcie wędkowania (od sygnału hukowego) 

 

SOBOTA 

09:00 Zakończenie wędkowania (do sygnału hukowego) 

09:00-10:30 Pakowanie i sprzątanie stanowiska 

09:30-13:30 Przeprawy ze stanowisk bez dojazdu samochodem 

13:30-14:00 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 
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3. Harmonogram Wielkiego Finału będzie następujący: 

 

PONIEDZIAŁEK 

12:00:13:00 Rejestracja zawodników.  

 

13:00-14:00 Przyjęcie powitalne  

14:00-15:30 Omówienie regulaminu zawodów i losowanie stanowisk.  

15:30 Dojazd na stanowiska i przygotowanie się do zawodów (tylko na stanowisku) 

 

WTOREK 

9:00 Rozpoczęcie wędkowania (od sygnału hukowego) 

 

NIEDZIELA 

9:00 Zakończenie wędkowania (do sygnału hukowego) 

9:00-10:30 Pakowanie i sprzątanie stanowiska 

10:30-11:30 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 

 

4. Losowanie odbywać się będzie w ten sposób, że wylosowana pierwsza drużyna będzie 

losowała numer swojego stanowiska, a następnie losowała kolejną drużynę do losowania. 

5. Po zajęciu stanowisk nie jest możliwe poruszanie się samochodami po terenie łowiska. 

6. Używanie środka pływającego (łodzi, pontonu itp.) wymaga założenia przez każdego 

z pasażerów kapoku ratunkowego, tylko i wyłącznie atestowanego.  

7. Ponadto używanie środka pływającego od zmierzchu do świtu wymaga co najmniej jednego 

oświetlenia oświetlającego środek pływający oraz co najmniej jednego środka dźwiękowego  

(np. gwizdek). 

8. Dopuszczone jest wypływanie pontonem lub łodzią, a także korzystanie z elektrycznych 

łódek zdalnie sterowanych. 

9. Dozwolone jest wypływanie środkami pływającymi przez cała dobę w celu sondowania dna, 

stawiania markerów, nęcenia oraz wywożenia zestawów.   

10. Zawodnicy mają prawo do udziału z własną łodzią lub pontonem, która musi zostać 

uprzednio sprawdzona i dopuszczona do udziału przez organizatora. 

11. Zawodnicy mogą korzystać jedynie z silników elektrycznych. Zabrania się korzystania 

z silników spalinowych.  

12. Korzystanie ze środków pływających odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika. 

13. Dopuszcza się możliwość korzystania z echosond. 
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14. Obowiązuje konieczność posiadania podbieraka karpiowego, kołyski, worka do ważenia, 

wagi, odkażacza oraz min. 3 worków do przetrzymywania ryb z odpowiednio długimi 

sznurkami, a także trójnogu do ważenia. 

15. Do podbierania ryb należy korzystać tylko i wyłącznie z podbieraków o minimalnej 

rozpiętości 80 cm. 

16. Zawodnicy nie mogą wchodzić na stanowiska innych drużyn bez uprzedniej ich zgody. 

17. Drużyny nie mogą udzielać sobie wzajemnej pomocy w rywalizacji, jedynie wg zasady „fair 

play”. 

18. Rozpalanie ognisk jest zabronione. 

19. Zakazuje się kąpieli na każdym łowisku. 

20. Łowiska, na których odbywać się będą zawody są otwarte na przyjazd ze swoimi 

zwierzętami domowymi, lecz należy pilnować, aby były one pod ciągłą kontrolą właściciela, 

a także by bezwzględnie posprzątać po nich. 

21. Zabronione jest bycie nietrzeźnym lub pod wpływem środków psychotropowych. 

22. Zabronione jest wypływanie środkiem pływającym po spożyciu alkoholu lub środków 

psychotropowych. 

23. Należy pamiętać o dbaniu o środowisko naturalne oraz sprzęt należący do organizatora. 

Pamiętajmy o posprzątaniu łodzi i nie wrzucaniu odpadów do zbiornika. 

24. Współuczestnictwo i sportowa rywalizacja powinno odbywać się w przyjaznej atmosferze 

i wysokiej kulturze osobistej, a także z poszanowaniem zasad „fair play”. 

 

 

 

§ 3. Zasady podczas trwania zawodów. 

 

1. Jedna drużyna może łowić maksymalnie na 4 wędki w obrębie własnego stanowiska. 

2. Drużyna uprawniona do pływania środkiem pływającym, sondowania dna i holowania ryby 

tylko i wyłącznie w obszarze, który jest przypisany do danego stanowiska. Strefy połowu 

przydzielone do danego stanowiska będą dokładnie omawiane przed rozpoczęciem 

zawodów, a zawodnicy otrzymają mapki z naniesionymi strefami. Zakazane jest 

jakiekolwiek przekraczanie granic tych stref. 

3. Zawody będą odbywać się jedynie w formie: rzut lub wywózka. 

4. Wędki mogą być ustawione maksymalnie do 15 metrów od flagi oznaczającej stanowisko. 

Zabrania się przestawiania flagi przez czas trwania zawodów. 

5. Dozwolony jest wędkowanie tylko i wyłącznie metodą gruntową stosując wyłącznie zestawy 

włosowe. 
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6. Zakazuje się łowienia na method feeder, w tym stosowania koszyczków, podajników oraz 

sprężyn itp. 

7. Zakazuje się stosowania żywych przynęt i zanęt. 

8. Dozwolone jest stosowanie jedynie haków z mikrozadziorem lub bezzadziorowych. 

9. Zakazuje się stosowania więcej niż jeden hak na jedną linkę główną. 

10. Zakazuje się stosowania plecionki jako linki głównej oraz strzałówki. 

11. Zakazuje się łączenia leadera z linką główną stosując krętlik lub inne łączenie, które 

uniemożliwia uwolnienie się ciężarka po zerwaniu zestawu.  

12. Zakazuje się stosowania zestawów, które po zerwaniu się linki głównej - uniemożliwią rybie 

pływanie bez ciężarka (np. w zestawach rzutowych – przypon musi się wypiąć; w zestawach 

klasycznych – ciężarek musi się wypiąć przez zastosowanie bezpiecznego klipsu lub 

zrywki). 

13. Brak limitów w ilości stosowania przetworzonych zanęt. Zabrania się stosowania surowego 

ziarna. 

14. Zakazuje się stosowanie ciężarków wykonanych z ołowiu, rtęci, kadmu, chromu, niklu, 

cynku, bizmutu oraz ich stopów. 

15. Pływanie, sondowanie, nęcenie oraz łowienie ryb możliwe jest tylko w obrębie 

wylosowanego stanowiska zachowując symboliczny 1 metr odstępu od jego granicy  

16. W przypadku holu ryby, która wpłynie w stanowisko sąsiedniej drużyny a ta nie zgłosi 

protestu ryba zostaje zaliczona do zawodów. W przeciwnym wypadku drużyna otrzymuje 

żółtą kartkę. 

17. Dozwolone jest ustawienie maksymalnie czterech markerów dla jednej drużyny, w tym 

H-bojki. 

18. W momencie opuszczenia stanowiska przez obu zawodników z jednej drużyny, należy wyjąć 

zestawy z wody. 

19. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 

30 minut po sygnale hukowym - koniec zawodów. 

20. W przypadkach niepodlegających wątpliwości co do działań zawodników na szkodę innych 

drużyn, sędzia może podjąć decyzje o natychmiastowym wykluczeniu danej drużyny. 

21. Za naruszenie regulaminu sędzia ma prawo ukarać drużynę żółtą kartką. Ukaranie drugą 

żółtą kartką oznacza wykluczenie danej drużyny z zawodów, a ich wynik nie będzie brany 

pod uwagę do klasyfikacji. 

22. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu sędzia lub organizator zawód 

może poprosić o bezzwłoczne opuszczenie terenu danego łowiska, bez prawa zwrotu 

poniesionych. 
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§ 4. Procedura zgłaszania złowionych ryb oraz punktacja. 

 

1. Wyholowana ryba musi być należycie i szybko obsłużona (odhaczanie, dezynfekcja itp.) 

i umieszczona w worku na głębokości min. 1,5 metra, a następnie zawodnicy muszą 

bezzwłocznie powiadomić sędziego o złowionej rybie. 

2. Ważyć ryby mogą tylko i wyłącznie sędziowie. Wynik zostanie potwierdzony w protokole 

podpisem sędziego i zawodnika, który złowił rybę. 

3. Po zważeniu ryby będzie wykonana sesja zdjęciowa. Ryby po sesji zdjęciowej zostają 

wypuszczone z powrotem do wody. 

4. Ryby ważone są tylko i wyłącznie przez sędziów wyznaczonych przez organizatora 

w sposób przedstawiony przed rozpoczęciem zawodów.  

5. W zawodach liczą się tylko karpie i amury powyżej 5 kg, a waga złowionej ryby liczona 

będzie do trzeciego miejsca po przecinku. 

6. Pierwsze 4 pary w eliminacjach odbywających się na łowisku Wygonin oraz pierwsze 3 pary 

z każdych Eliminacji odbywających się na pozostałych łowiskach, które będą miały 

najwyższą sumę wagową z 3 wybranych ryb uzyskują prawo do darmowego uczestnictwa 

w Wielkim Finale Karpiowego Pucharu 2023. 

7. W przypadku złowienia przez dwie drużyny po jednej rybie takiej samej wagi, miejsce 

wyższe zajmie drużyna, która złowiła rybę wcześniej w danej turze. 

8. W przypadku uzyskania przez drużyny takiej samej sumy wagowej wyższe miejsce zajmuje 

drużyna, która złowiła największego karpia ze wszystkich jakie złowiła w danej turze. 

9. Wyniki z Eliminacji nie będą brane pod uwagę w Wielkim Finale. 

10. Drużyna, która w Wielkim Finale zdobędzie najwyższą sumę wagową z 3 największych ryb 

wygrywa 200.000 złotych w gotówce, drużyna z drugim najwyższą sumą wagową wygrywa 

35.000 złotych w gotówce, a drużyna z trzecią najwyższą sumą wagową wygrywa 15.000 

złotych w gotówce. 

 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. Każdy uczestnik niniejszych zawodów musi jednocześnie zapoznać się i przestrzegać 

niniejszy Regulamin zawodów Karpiowego Pucharu 2023 jako nadrzędny nad regulaminem 

danego łowiska. 

2. Zachowanie uczestników zawodów winno być zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami 

współżycia społecznego. Nieodpowiednie zachowanie skutkować będzie wykluczeniem 

z zawodów bez zwrotu poniesionych kosztów. Zawodnicy odpowiadają również za 

zachowanie osób ich odwiedzających. 
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3. Każdy przebywający na terenie danego łowiska jest zobowiązany do dbania o środowisko, 

a w szczególności składowania śmieci w wyznaczonych do tego miejscach. Wszelkie 

niedopałki od papierosów należy zbierać w odpowiednich do tego pojemnikach.  

4. Przebywając na terenie danego łowiska należy być kulturalnym, szanując przestrzeń innych 

osób przebywających na jego terenie.  

5. Organizator ani łowiska, na których odbywać się będą zawody nie ponoszą 

odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione, zagubione lub skradzione 

na terenie danego łowiska. 

6. Wszelkie spory i kwestie nieuregulowane niniejszymi regulaminami należy bezzwłocznie 

zgłaszać sędziemu, a w razie spraw wykraczających poza jego kompetencje, zobowiązany 

jest przekazać sprawę do organizatora zawodów, który ma głos decydujący. 

7. Wszelkie spory rozstrzyga organizator oraz sędziowie. W trakcie trwania imprezy 

organizator ma prawo zmienić regulamin oraz w przypadku niekorzystnych warunków 

atmosferycznych opóźnić, przełożyć, skrócić lub przerwać zawody. W przypadku 

przerwania zawodów klasyfikacja generalna będzie liczona według wyników w momencie 

przerwania zawodów. 

8. Organizator nie zapewnia niezbędnego wyposażenia, o którym mowa w niniejszym 

Regulaminie, jednakże posiada określoną pulę – do rozdysponowania zawodnikom, którzy 

wcześniej zarezerwowali konkretny sprzęt. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod 

numerem tel. 507-503-100. 

9. Łowisko oferuje usługi w plenerze, zatem zalecamy odpowiednie przygotowanie do pobytu 

terenie danego łowiska, które nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedogodności z tym 

związane ani nie ponosi takiej odpowiedzialności organizator. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów oraz prawo do 

aktualizowania regulaminu. 


