Rybářské závody ČRS MO Žehuň
20.04.2019 Dobšice
Pogram dne:
8:00 – 8:30 zápis účastníků a losování lovných míst
9:00 – start rybářských závodů
11:30 – 12:00 přestávka na občerstvení
12:00 – 14:00 pokračování v lovu
14:00 – ukončení závodů s překvapením
14:45 – vyhlášení výsledků závodů (předání cen)

Organizátor akce: ČRS MO Žehuň

Pravidla rybářských závodů – 20.04.2019 Dobšice
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Podmínkou účasti není registrace u ČRS.
Vklad dospělého závodníka nad 18 let je 200 Kč.
Vklad závodníka do 18 let je 100 Kč
Závodí se max. na dva pruty s jedním nebo dvěma návazci
Povolené způsoby lovu: plavaná, feeder, položená.
Vnadění před a během závodů je povoleno.
Závodník smí vstupovat do vody výjimečně při zdolávání ryby.
Ryby měří a zapisuje pouze rozhodčí. Závodník má povinnost kontroly
správného zapsání ryby.
9. Chování a výstroj závodníků musí odpovídat rybářskému řádu (zacházení
s rybou, pean atd.) Dále musí mít závodník k dispozici podběrák.
10. Hodnotí se všechny druhy ryb. Hodnocení probíhá takto: za každou
ušlechtilou rybu 1 cm = 1bod, neušlechtilá ryba 1ks = 1 bod. Ušlechtilé
ryby jsou - kapr, štika, candát, sumec, bolen, amur. Vyhrává závodník s
nejvyšším počtem bodů, v případě rovnosti bodů rozhoduje počet
ulovených ryb.
11. Při nedodržení tohoto řádu bude závodník bez náhrady vyloučen.
12. Po skončení závodu potvrdí rozhodčí i závodník svým podpisem správnost
zapsaných úlovků.
13. Pohyb účastníků závodů je pouze na závodišti, s důrazem na zákaz vstupu na
soukromé pozemky.
14. Závody se konají za každého počasí. Vedení závodů si vyhrazuje právo
provést za mimořádných okolností přerušení, ukončení, či úpravy
v propozicích závodů.
15. Úlovky nesmějí být směňovány ani postoupeny jiným závodníkům
k bodovému hodnocení.
16. Počítají se ryby chycené pouze v hlavové části
17. Závodník zdolává rybu sám, bez cizí pomoci
18. Všechny ulovené ryby budou vráceny vodě.
19. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.
20. Parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech - pod hrází v obci
Dobšice a na označených místech.
21. Pro závodníky i návštěvníky je zajištěno občerstvení.

Ing. Ondřej Jedlička v. r.
předseda ČRS MO Žehuň

