AUTO KADET s.r.o.ve spolupráci s Jihočeským územním svazem ČRS
pořádá závod

„Setkání rybářů na podporu rybářské mládeže“
ve dnech 23.-27. května 2018
na západním břehu jezera Cep revíru Lužnice 10B
Začátek:
Konec:
Kontakt pro přihlášení:
Počet účastníků:
Středa 23.5.2018
09:30 - 10:00 hod.
10:00 - 12:00 hod.
12:00 - 13:30 hod.
13:30 - 18:00 hod.
18:00 hod.

Termín závodu
23.5.2018 (středa)
27.5.2018 (neděle)
Přihlášky, počet účastníků
autokadet@seznam.cz, tel.: 602434534
Omezen na prvních 65 přihlášených týmů
Časový harmonogram
PŘÍJEZD
Registrace a přidělení míst k lovu
Oběd
Rozjezd na místa a příprava pro lov
Zahájení lovu

Změna časového harmonogramu vyhrazena řediteli závodu.
Místo konání závodu
Město:
Majdalena
Popis cesty:
Třeboň, směrem na Suchdol nad Lužnicí, za obcí Majdalena vlevo, silnice E49
Charakteristika revíru
Typ revíru:
jezero po těžbě písku
Typ vody:
Stojatá
Mezera mezi
závodníky:
Prostor pro nahazování: dostatečný
Typ břehu:
Rovný břeh, mírně strmý břeh, vzrostlé stromy, jezero slouží ke sportovnímu
rybolovu
Účast a startovné
Děti do 10-ti let:
jen jako hosté
Děti od 11 do 15-ti let:
jen jako hosté
Mládež 15-18 let:
jen jako hosté
Dospělí 18-22 let:
4000 Kč tým
Dospělí nad 22 let:
4000 Kč tým
Senioři nad 64 let:
4000 Kč tým
Způsob přihlášení:
Email: autokadet@seznam.cz, tel.: 602434534
Závodní řád
Povolené způsoby rybolovu
MO ČRS Třeboň, Táboritská 1100, 379 01 Třeboň, IČ 68 521 472
WEB: www.crstrebon.cz, e-mail: vybor@crstrebon.cz

Plavaná:
Feeder:
Položená:
Přívlač:
Muškaření:
Doplňující pravidla:

Povolené způsoby
krmení:
Množství krmení:
Druhy krmení:
Zakázané způsoby
krmení:
Povolené nástrahy:
Zakázané nástrahy:
Hodnocení, bodování:

Zacházení s rybami:
Ponechání ryb:
Losování míst:
Ceny:

NE
NE
ANO
NE
NE
2 pruty s 1 návazcem s jednoduchým háčkem, krmítka zakázána, úniková montáž bez
fixace olov, olova musí mít povrchovou úpravu, posledních min.10 m šokový
fluoorocarbon 0.30 na 0.57 mm, elektronické hlásiče záběru povoleny, zavážení
nástrah a návnad povoleno.
Lovné místo musí být v noci osvětleno bílým neoslňujícím světlem.
Vnadění – krmení
Krmení je povoleno ihned po rozlosování míst a po zahájení i během závodu
Není omezeno
Krmení rostlinného původu, boilies.
Dle zákona o rybářství č.99/2004 Sb. a vyhl.č.197/2004 Sb.
Nástrahy
Všechno kromě zakázaných nástrah.
Živé a mrtvé rybky, části ryb, maso, chránění živočichové.
Hodnocení, losování míst a ceny
Počítají se 4 největší ulovené ryby (kapr, amur) = váha součet ryb
Ryby zaseknuté před ukončením poločasu se počítají do výsledku.
Při rovnosti bodů rozhoduje větší ulovená ryba zapsaná jako 5 chycená.
Největší ulovená ryba bude odměněna samostatnou cenou.
Všechny věkové kategorie se hodnotí dohromady.
S rybami je nutno zacházet co nejšetrněji. Po změření a ošetření je závodník povinen
okamžitě je vracet zpět do vody – povinné podložky a podběráky min 90 cm ramena
Všechny ryby musí být vráceny vodě.
Losování míst během prezentace od 10 do 12 hod.
Vítěz obdrží pohár a věcnou cenu, ostatní závodníci obdrží věcné ceny. Závodník
s nejdelší a nejtěžší ulovenou rybou obdrží pohár a věcnou cenu.

Podmínky pořadatele
Povinné vybavení:
Sdělení pořadatele:

Udice, podběrák, podložka, přenosné WC, osvětlení místa, vyprošťovač háčků ,
výbava na ošetření ryb ,váha , vážicí sak-taška. Výbava pro pobyt v přírodě na 5 dnů
Závodu se mohou zúčastnit i nečlenové ČRS.
Každý lovící musí být držitele platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu
vydávané ČRS.
Při protestu se neskládá kauce.
Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. Pořadatel si BEZPODMÍNEČNĚ
vyhrazuje právo změny, či úpravy propozic dle aktuálních okolností!
Závody se konají za jakéhokoliv počasí.

Zajištění ubytování a strava
Občerstvení:
Ubytování:
Název:
Adresa:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Doplňující informace:

Občerstvení během závodu si zajišťují účastníci sami.
Každý účastník samostatně
Pořádající organizace
Auto Kadet s.r.o Team Kadet
Lochotínská 26/83 Plzeň 30100
Josef Dytrych
Petr Werner
Startovné z akce bude předáno JÚS na rozvoj mládeže a hendikepovaných po
odečtení nákupu WC pro všechny týmy a pohoštění pro týmy.

