
XIV Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów 

Korzybie, 19 września 2020 r. 

Regulamin 

1) Udział w mistrzostwach mogą brać osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie tylko za pisemną 

zgodą opiekunów.  

2) Udział w mistrzostwach tylko po opłaceniu wpisowego w wysokości  

5 zł- cegiełka na rzecz st. chor. szt. Henryka Łepeckiego.  

3) Uczestnicy Mistrzostw muszą posiadać podstawową wiedzę o grzybach oraz zapoznać się z 

Regulaminem Mistrzostw. 

4) Uczestnicy Mistrzostw muszą pobrać identyfikator uczestnictwa (na miejscu zbiórki) 

5) Każdy uczestnik Mistrzostw bierze w nich udział na własną odpowiedzialność poprzez 

złożenie czytelnego podpisu na stosownym oświadczeniu. 

6) Uczestnicy powinni posiadać zegarek, kosz wiklinowy lub wiaderko na zebrane grzyby. 

Grzybów nie zbieramy do torebek plastikowych! 

7) Zapisy od godziny 8:30.  

8) Czas rozpoczęcia zbiorów ok. godz. 09:30. 

9) Czas trwania zbioru grzybów wynosi 2,5 godz. 

10) Każdy uczestnik ma obowiązek do godziny 12:00 zgłosić zakończenie zbioru poprzez 

okazanie identyfikatora. 

11) Każdy uczestnik Mistrzostw otrzymuje w miejscu zbiórki- po zarejestrowaniu się- mapkę z 

zaznaczonym obszarem grzybobrania i identyfikator Mistrzostw. 

 

Kryteria oceny grzybów 

1) Ocenie poddawane są grzyby jadalne zebrane przez zawodnika w dniu Mistrzostw: borowik 

szlachetny, koźlarz, podgrzybek brunatny, pieprznik jadalny (kurka), rydz i maślak. 

2) W konkursie biorą udział tylko grzyby zdrowe. 

3) Każdy grzyb zostanie zważony z dokładnością do 1 grama (1g = 1 pkt). 

4) Mistrzostwa wygrywa grzybiarz, którego zbiór uzyska największą ilość punktów. 

UWAGA! Każda rozpoczęta minuta spóźnienia oznacza 100 punktów karnych, o które zostanie 

pomniejszona ilość zdobytych punktów. 

5) Zebrane grzyby ocenia komisja złożona z pracowników Nadleśnictwa Warcino.  

6) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu, o czym zawodnicy będą 

poinformowani. 

 



Bezpieczeństwo 

Wszyscy uczestnicy grzybobrania zobowiązani są do przestrzegania wymagań i zaleceń 

sanitarnych – w tym zachowania dystansu i noszenia maseczek na twarzy w bazie mistrzostw. 

 

 

Uczestnicy mogą wziąć udział  tylko w 1 kategorii (indywidualnej lub drużynowej). Wybór 

kategorii należy określić podczas zapisów. 

 

Konkurs składa się z 2 kategorii: 

- indywidualnej 

- drużynowej (max. 3 osoby) 

 

W każdej kategorii wygrywa Król Grzybiarzy, który zbierze najwięcej kilogramów grzybów 

jadalnych podanych w punkcie 1  (grzyby zostaną zważone z dokładnością do 1 grama) 

 

Ponadto organizatorzy wybiorą ze zbiorów i nagrodzą 3 okazy:  

1) największego grzyba jadalnego 

2) najbardziej nietypowego grzyba 

3) najliczniejszą rodzinę grzybów, połączoną ze sobą 

 

Dla mieszkańców Korzybia, Barwina i Gościeradza jest tylko jedna, osobna kategoria  

indywidualna, która zostanie podana w dniu mistrzostw podczas zapisów. 

 

 

 

 

WAŻNE!!  Ze względu na zaistniałą sytuację w kraju i na świecie, w tym roku 

 nie odbędzie się konkurs na potrawę. 


