
Regulamin „Nocny Methodowy Puchar Osadnika” 

1. Zawody odbywają się na zbiorniku „Osadnik„ w dniach 07-08.08.2021. 

Zbiórka 16:00. Łowienie od 18:00 (sobota) do godziny 13:00 (niedziela) 

2. O kolejności losowania decyduje data wpłaty. 

3. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko startującego oraz numer 

telefonu. 

4. Do 29.07.2021 możliwość rezygnacji ze startu co wiąże się ze zwrotem 

startowego. Po tym terminie startowe nie będzie zwracane. 

5. BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU na terenie zawodów. 

6. Łowimy na dwie wędki tzw. feederem z wymiennymi szczytówkami do 

sygnalizacji brań przy wykorzystaniu zestawów do połowów method feeder.  

7. Zestaw do połowu składa się z wyżej opisanego wędziska, kołowrotka, żyłki 

głównej, koszyka zanętowego, tzw. podajnika dedykowanego do method 

feedera, ciężarka lub podobnego akcesorium dedykowanego do połowów 

feederowych (wyboru dokonuje zawodnik i może w każdej chwili dowolnie 

zmieniać) 

8. Dopuszczone jest stosowanie sygnalizatorów elektronicznych. 

9. Zabronione jest korzystanie do połowu wędek karpiowych (można nimi nęcić) 

10. Wstępne nęcenie na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów. 

11. Możliwość używania markera do oznaczenia miejsca łowienia podczas 

wstępnego nęcenia. Po sygnale rozpoczęcia zawodów marker należy 

bezwzględnie wyciągnąć. 

12.  Nęcenie rakietą oraz spombem dozwolone jest 3 razy tzn. 1x w czasie nęcenia 

wstępnego oraz 2 x w czasie trwania zawodów w godzinach ustalonych w 

czasie odprawy po 20 min. W pozostałych godzinach można używać tylko ręki, 

procy, koszyka feeder/podajnika method feeder 

13. Zawody przeprowadzane są tylko w formule rzutowej , zabronione jest 

korzystanie z wszelkiego rodzaju środków pływających. 

14. Łowimy do 55 metrów od brzegu 

15. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów 

sąsiedniego zawodnika. Prosimy jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc 

osobie sąsiadującej w wyholowaniu ryby. W przypadku gdy holowana ryba 

będzie miała kontakt z żyłkami sąsiada, zawodnik z sąsiedniego stanowiska ma 

prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej 

ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiada ryba będzie zaliczona 

16. Siatka do przetrzymywania ryb minimum 3.5 metra długości oraz obowiązek 

posiadania przynajmniej maty karpiowej.  

17. Do punktacji zalicza się wszystkie ryby zgodnie z dolnymi wymiarami 

obowiązującymi na łowisku. 



18. Przed opuszczeniem stanowiska należy BEZWZGLĘDNIE wyciągnąć wędki z 

wody. 

19. Ryba której hol zaczął się przed sygnałem zakończenia zawodów musi być 

wyholowana do 15 minut po sygnale. 

20.  Rozniecanie ognisk jest zabronione. 

21.  Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie 

po sobie po Zawodach, a także przestrzeganie regulaminu łowiska. 

22. Zawodnik wędkuje tylko w obrębie wyznaczonego stanowiska . 

23. Wszelkie spory odnośnie łamania regulaminu rozstrzyga organizator 

24.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, także w trakcie 

trwania zawodów, po wcześniejszym poinformowaniu o tym startujących 

zawodników. 

25. Zawody odbywają się w reżimie sanitarnym 

26. Organizator zapewnia posiłek po zawodach.  

 

Zapisy  telefoniczne 

Andrzej 512 175 162 

Sebastian 668 367 013 

 


