
Regulamin Method Challenge Cup 2022 

Organizator: 
Organizatorem zawodów jest Meus Marcin Garbarz, Brzeżanka 54, 38-100 Strzyżów NIP 
819-157-84-34. 

1. Zawody Method Challenge Cup 2022 składają się z dziesięciu zawodów 
eliminacyjnych - dwuturowych oraz Wielkiego Finału - czteroturowego. 

  Lista zawodów eliminacyjnych: 
• Batorówka 9-10.04.2022 
• Wysepka 23-24.04.2022 
• Lasomin 7-8.05.2022 
• Zezuj 21-22.05.2022 
• Pałucki Zakątek 4-5.06.2022 
• Tarnowski Sad 2-3.07.2022 
• Maślanka Pstry 23-24.07.2022 
• Leśna Przystań 6-7.08.2022 
• Stary San Hurko 27-28.08.2022 
• Kuter Port Nieznanowice 24-25.09.2022 

2. W każdych zawodach eliminacyjnych bierze udział 32 zawodników, 
którzy rywalizują w II turach po jednej każdego kolejnego dnia. 

3. Wpisowe na zawody eliminacyjne wynosi 450 zł. 

4. Harmonogram zawodów eliminacyjnych: 
06:30-07:00 – przybycie zawodników i zbiórka 
07:00 – losowanie stanowisk i rozejście się na nie 
08:30 – Wrzucenie siatek do wody (pierwszy sygnał) 
08:50 – nęcenie wstępne (drugi sygnał) 
09:00 – rozpoczęcie wędkowania (trzeci sygnał) 
14:45 – 15 minut przed końcem zawodów (czwarty sygnał) 
15:00 – koniec zawodów (piąty sygnał) 
15:00 – 16:00 - ważenie ryb 
16:10 – gorący posiłek 
16:40 – ogłoszenie wyników zawodów i wręczenie nagród. 

5. Z każdej eliminacji wyłanianych będzie czterech pierwszych zawodników – zgodnie z 
klasyfikacją generalną eliminacji,  którzy będą kwalifikować się do Wielkiego Finału. 

6. Jeżeli kwalifikację wywalczy osoba, która wcześniej zapewniła sobie udział w finale, 
wywalczając kwalifikacje we wcześniejszych zawodach eliminacyjnych, to  
kwalifikacja przechodzi na następnego zawodnika w klasyfikacji generalnej. 

7. Zawodnik, który wywalczył po raz kolejny eliminację do finału otrzymuje dodatkową 
nagrodę pieniężną wypłacaną na wskazane konto przez organizatorów    w 
wysokości 700 zł. 

8. Nagrody rzeczowe będą przyznawane za miejsca od 1 do 6 w klasyfikacji generalnej 
zawodów eliminacyjnych oraz w klasyfikacji Big Fish, łączna pula nagród każdej 
eliminacji będzie miała wartość około 5000 zł. 
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9. Finałowe zawody: Kuter Port Nieznanowice 6-9.10.2022– to zawody podzielone na 
cztery tury  - po jednej turze każdego kolejnego dnia. 

10.W zawodach finałowych rywalizuje 40 zawodników, którzy wcześniej wywalczyli 
prawo startu w eliminacjach.  

11. Jeżeli któryś z zawodników zrezygnuje z udziału w Wielkim Finale miejsce to zostanie 
zaproponowane kolejnej osobie z pośród osób, które startowały w eliminacjach i z 
najlepszym wynikiem zajmują najwyższe miejsce na liście rezerwowej Wielkiego 
Finału. 

12.Nagrody w zawodach finałowych: 
Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej - 20000 zł - nagroda pieniężna wpłacana przez 
organizatorów na wskazane konto zawodnika. 
Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej - 7000 zł - nagroda pieniężna wpłacana przez 
organizatorów na wskazane konto zawodnika. 
Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej - 3000 zł - nagroda pieniężna wpłacana przez 
organizatorów na wskazane konto zawodnika. 
Oprócz nagród pieniężnych zawodnicy będą walczyć o nagrody rzeczowe wartości około 
20000 zł. 

13.Od nagród organizator odprowadzi odpowiedni podatek zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa podatkowego. 

14.Zawodnicy rywalizują ze sobą  metodą feederową przy użyciu jednej wędki federowej. 
Dopuszczone metody połowu : method feeder , klasyczny feeder , bomb feeder , 
sinking bomb. 

15.Jedynym stosowanym sygnalizatorem brań jest drgająca szczytówka. 

16.Stosowane przez zawodników zanęty oraz przynęty nie mogą być szkodliwe dla ryb 
oraz ekosystemu. Dopuszcza się stosowanie zanęt pochodzenia roślinnego oraz 
zwierzęcego. Stosowane przynęty mogą być pochodzenia naturalnego oraz sztuczne 
(np. gumowa kukurydza). Zabrania się stosowania jako przynęty żywych; całych, 
martwych ryb oraz filetów. 

17.Zawodnicy mają możliwość wyboru feederowej techniki połowu oraz jej zmiany 
podczas wędkowania. Zawodnik może posiadać przy sobie dowolną ilość wędek, które 
może dowolnie zmieniać w trakcie trwania zawodów. 

18.Zawody eliminacyjne zostaną rozegrane w dwóch turach, punktacja z poszczególnych 
tur składać się będzie na punktacje generalną. 

19.Finał będzie składał się z czterech tur (czwartek ,piątek, sobota, niedziela), punktacja z 
poszczególnych tur składać się będzie na punktacje generalną. 

20.Na zawodach eliminacyjnych podczas każdej z tur zbiornik podzielony będzie na 4 
sektory po 8 zawodników.  W danym sektorze podczas jednej tury wygrywa zawodnik z 
najwyższą wagą złowionych ryb.  
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21.Do wagi złowionych ryb brane są pod uwagę wszystkie gatunki ryb. 

22.Każdy zawodnik podczas jednej tury łowienia rywalizuje w jednym sektorze. Wynik 
końcowy tury jest ustalany poprzez porównanie wyników z każdego sektora (miejsce, 
potem waga złowionych ryb). Punktacja z poszczególnych tur składać się będzie na 
punktacje generalną pojedynczych eliminacji. 

23.Organizator prowadzi punktację generalną która jest sumą punktów z poszczególnych 
tur konkretnych dni łowienia. 
Punktacja podczas pojedynczej tury łowienia liczona jest następująco: 
- pierwsze miejsce sektorowe I punkt 
- drugie miejsce sektorowe II punkty 
- trzecie miejsce sektorowe III punkty. 
- i tak dalej… 
- osoby z zerową wagą w sektorze otrzymują 8 punktów jako wynik pojedynczej tury 

- w przypadku remisu wagowego w poszczególnej pojedynczej turze łowienia zawodnicy 
zajmują miejsca ex aequo otrzymując taką samą liczbę punktów, ale kolejny zawodnik 
zajmuje 2 miejsca niżej, czyli możemy mieć ex aequo dwie jedynki sektorowe - zawodnicy 
otrzymują po I punkcie, ale kolejny zawodnik w tym sektorze zajmuje 3 miejsce i otrzymuje 
III punkty, itd analogicznie 
- do klasyfikacji generalnej eliminacji liczą się wyniki punktowe z dwóch tur, które zostają 
zsumowane,  
- zawody wygrywa osoba z najmniejszą liczbą punktów, 
- w klasyfikacji generalnej w przypadku takiej samej ilości punktów decyduje suma wagi 
ryb z wszystkich tur łowienia, jeżeli i tu będzie remis to brany jest pod uwagę  najlepszy 
wynik wagowy w dowolnej pojedynczej turze łowienia.  

24.Jeśli kwalifikację wywalczy zawodnik, który wcześniej zakwalifikował się do finału 
wygrywając zawody eliminacyjne, dana kwalifikacja przechodzi na następnego 
zawodnika w klasyfikacji generalnej. 

25.Procedurę losowania przeprowadza sędzia główny, zawodnicy samodzielnie wykonują 
czynności związane z losowaniem numerów.  

Losowanie rozmieszczenia  zawodników w poszczególnych sektorach na obie tury 
wędkowania odbędzie się przed pierwszą turą łowienia, natomiast rozmieszczenie samych 
stanowisk będzie losowane w poszczególne dni kiedy będzie miała miejsce dana tura 
wędkowania. 
Ten sam zawodnik nie może wędkować więcej niż jeden raz w tym samym sektorze, jeśli 
tak wylosuje będzie musiał powtórzyć losowanie. 
Zawodnik może tylko raz przez obie tury wędkowania  zajmować skrajne stanowisko tzw. 
„otworek” w wypadku gdy wylosuje kolejny raz takie stanowisko będzie musiał powtarzać 
losowanie do momentu wylosowania stanowiska nie skrajnego. 
Za skrajne stanowisko uznajemy  miejsce które przynajmniej z jednej strony - prawej lub 
lewej nie graniczy z stanowiskiem zasiadającym przez innego zawodnika. 
Podczas losowania stanowisk w poszczególnych sektorach do losowania jako pierwsi 
podchodzić będą zawodnicy, którzy już zajmowali w wcześniejszych turach wędkowania 
tzw. otworek. 

26.Wszystkie protesty zgłaszane są podczas zawodów, niezwłocznie po nieprzepisowym 
zdarzeniu. Protesty po zawodach nie będą rozpatrywane. Protesty bezpodstawne będą 
karane kwotą pięćdziesięciu złotych lub usunięciem z zawodów. 
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27.Organizator nie zapewnia noclegów zawodnikom w trakcie trwania zawodów . Każdy 
zawodnik organizuje sobie nocleg we własnym zakresie . 

28.Każdy zawodnik w trakcie trwania zawodów nosi  założony plastron, w taki sposób aby 
był widoczne numer stanowiska i sektor. Zawodnik otrzymuje go na czas zawodów od 
organizatora podczas losowania. Po zawodach zwraca go organizatorowi. 

29.Zawodnicy po wylosowaniu stanowisk udają się na swoje miejsca i rozkładają swoje 
stanowisko, jednak nie dalej niż 1 m od numeru startowego. Wędkowanie odbywa się 
tylko w obrębie wyznaczonego stanowiska. 

30.Na stanowisku zawodnika może przebywać osoba towarzysząca, lecz nie może 
bezpośrednio ingerować w wędkowanie zawodnika (przygotowywanie zanęty, 
mocowanie zestawów, rozplątywanie zestawów, zarzucanie zestawów, podbieranie 
ryb, odhaczanie ryb ,zakładanie przynęt etc.) Zawodnik sam podbiera, odhacza 
wyłowione ryby. Podczas trwania zawodów obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ 
ingerowania przez osoby trzecie lub innych zawodników w czynności związane z 
łowieniem ryb przez zawodników. 

31.Zawodnicy mają zakaz przemieszczania się po stanowiskach innych niż własne, 
wyjątkiem jest sytuacja splątania zestawów. Opuszczenie swojego stanowiska przez 
zawodnika może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą sędziego, jak 
np. potrzeba fizjologiczna, zawodnik opuszczający stanowisko musi wyciągnąć wędkę 
z wody. 

32.Zawodnicy mają obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby holować rybę w obrębie 
swojego stanowiska. Ryba musi być podebrana w obrębie swojego stanowiska. 

33.Jeżeli ryba wpłynie w zestaw innego zawodnika, zawodnik w którego zestaw wpłynęła 
ryba holowana przez innego zawodnika, ma prawo zgłosić protest. Jeżeli powyższa 
sytuacja wpłynęła na jego wędkowanie, wynik w zawodach, sędzia główny po 
rozpatrzeniu sytuacji z sędzią sektorowym mają prawo nie zaliczyć ryby.  

34.W zawodach może brać udział osoba niepełnoletnia, jednak musi być  
pod opieką i na odpowiedzialność opiekuna prawnego/rodzica. 

35.  Podczas zawodów będzie obowiązywało 5 sygnałów: 
1.sygnał – wrzucenie siatek 
2.sygnał – można nęcić (10 minut przed rozpoczęciem zawodów) 
3.sygnał – można łowić 
4.sygnał – 15 minut do końca zawodów 
5.sygnał – koniec zawodów (każdy uczestnik po 5 sygnale ma obowiązek jak najszybciej 

wyjąć zestaw z wody. Ryba wyholowana po piątym sygnale nie zostaje zaliczona do 
punktacji. 

36.Wymagane są 2 siatki do przechowywania ryb o długości minimum 4m – tzw. siatki 
zawodnicze z drobnym oczkiem (zawodnicy nieposiadający 2 siatek nie będą 
dopuszczeni do zawodów) W siatce powinny się znajdować tylko i wyłącznie ryby.  

37.Niedozwolone jest dodatkowe  obciążenie siatki np. kamieniem lub ciężarkiem  - co 
może spowodować uszkodzenie przetrzymywanych ryb . W razie stwierdzenia takiego 
faktu sędzia może ukarać zawodnika 4 punktami karnymi. 
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38.Podczas zawodów obowiązuje zakaz używania przy nęceniu tzw. spombów, rakiet, 
łyżek, łódek zanętowych, łodzi podwodnych, dronów etc. Nęcenie i donęcanie odbywa 
się za pomocą procy, koszyka feeder/podajnika method feeder, ręki. 

39.Podczas zawodów obowiązuje zakaz używania echosond, markerów. 

40.Nie zezwala się stosowania jako linki głównej plecionki, dopuszczone jest stosowanie 
przyponów z plecionki. 

41.Do wędkowania dopuszczone są tylko haczyki bezzadziorowe. Sędziowie mogą 
dokonać test tzw. pończochy  czyli weryfikacji haka. Nie dostosowanie się do tego 
punktu grozi DYSKWALIFIKACJA z zawodów .  

42.Jest kategoryczny zakaz wrzucania czegokolwiek do wody po ostatnim sygnale 
końcowym zawodów lub tury zawodów . Chodzi tu o resztki zanęt ,pelletu itp. Za takie 
wykroczenie sędzia może ukarać zawodnika 8 punktami karnymi. 

  
43.Wędkarz jest zobowiązany dbać o zdrowie i życie wyłowionych ryb. Ryb nie kładzie się 

bezpośrednio na ziemi. W przypadku potrzeby położenia i odhaczenia ryby, wędkarz 
jest zobowiązany użyć maty wędkarskiej. Na zawodach każdy z zawodników musi 
posiadać matę karpiową do odhaczania ryb, przyrząd do odhaczania i podbierak. 

44.Zarzucenie zestawu po złowieniu ryby może odbyć się tylko i wyłącznie po 
wcześniejszym wpuszczeniu ryby do siatki. 

45.Wszyscy zawodnicy, którzy wystartują w zawodach po przeczytaniu Regulaminu 
akceptują go i zobowiązują się go przestrzegać. Zawodnicy, którzy wezmą udział w 
zawodach, automatycznie wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku 
przez organizatora lub zarządcę/właściciela łowiska, w celach promocji łowiska, firmy 
Meus, zawodów oraz partnerów/sponsorów zawodów. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za nieodpowiednie zachowanie uczestników oraz wszelkie 
zdarzenia losowe. 

46.Każdy uczestnik ma obowiązek pilnowania swoich rzeczy oraz zobowiązany jest do 
zostawienia po sobie porządku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
skradziony lub zniszczony sprzęt. Organizator zabrania spożywania alkoholu lub 
innych substancji odurzających. Organizator zabrania wchodzenia do wody podczas 
trwania całej imprezy. 

Każdy Uczestnik jest zobowiązany zachowywać się zgodnie z regulaminem zawodów jak i 
łowiska. 

47.Wszystkie akty nieprzyzwoitego zachowania będą karane wykluczeniem z zawodów 
lub usunięciem z łowiska oraz wpisaniem na czarną listę, równoznaczną z zakazem 
uczestnictwa w imprezach organizowanych przez firmę Meus. 

48.Organizator ma prawo odwołać zawody przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku 
Organizator zwraca pełną kwotę wpisowego uczestnikom. Organizator ma prawo 
skrócić zawody w przypadku różnych zdarzeń losowych, takich jak np. załamanie 
pogody. 

49.Uczestnikom nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego w momencie nie stawienia się 
na zawodach chyba że organizator znajdzie zastępstwo. 
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50.Organizator ma prawo zmieniać brzmienie regulaminu przed jak i w trakcie zawodów, o 
czym uczestnicy zostaną poinformowani. W sytuacjach spornych organizator 
podejmuje ostateczną decyzje, która jest niepodważalna i ostateczna. W razie zmiany 
miejsca, daty, regulaminu lub innych – organizator jest zobowiązany do 
poinformowania o zmianach uczestników, którzy już wpłacili wpisowe. W razie zmiany 
daty lub regulaminu w stopniu znaczącym - Uczestnik ma prawo zrezygnować i żądać 
zwrotu wpisowego. 

51.  Jeżeli regulamin zawodów nie reguluje jakiś zasad to obowiązuje regulamin na danym 
łowisku na którym odbywają się eliminacje . 
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