3. ročník rybářských závodů na rybníku Bažantník
U Nových Hradů

pořádá místní organizace ČRS Nové Hrady
dne 27. července 2019(sobota)
Program:
1).

prezentace závodníků a losování

05.00 – 06.30 hod.

a: I. kolo závodu
…………..b: přestávka na občerstvení
………….. c: II. kolo závodu

07.00 – 11.00 hod.
11.00 – 12.30 hod.
12.30 – 15.30 hod.

4.

od 17.00 hod

vyhlášení výsledků a předání cen

Podmínky:
•
•
•
•
•

lov na jednu udici /položená - plavaná - fídr/ s jedním nebo dvěma návazci (jednoháčky)
vnadění a přikrmování povoleno
zákaz lovu přívlačí
nástrahy živočišného nebo rostlinného původu (dle úvahy závodníka)
chytá se za každého počasí

Bodování: největší hmotnost ulovených ryb,ryba jeden gram = 1 bod, váha ryb
Počet startovních míst je omezen na 80, proto je nutná rezervace startovních míst – u Ing. L. Kasan
na čísle mb. 602 171 868 nebo V. Matějka 720 280 264 v termínu do 20.7.2019 nebo E-mail:
kasan.l@seznam.cz. – na uvedených číslech mb. je rovněž možné získat další bližší informace.
Jednotné startovné pro členy ČRS i nečleny je 400,- Kč uhrazených při prezentaci.
Občerstvení v místě zajištěno.

První cena: poukázka na 100 kg prase domácí a další hodnotné ceny.
Varování: porušení rybářského řádu nebo nesportovní chování bude řešeno diskvalifikací. Diskvalifikovaným
závodníkům nebude umožněno v příštích ročnících startovat.
……………..
Po ukončení lovu je povinností soutěžícího úklid místa.

Srdečně Vás zve výbor MO ČRS Nové Hrady

Bližší propozice závodu: případné upřesnění propozic vyhrazeno pouze

výboru MO ČRS.

1. Soutěží se v lovu na jednu udici na plavanou, položenou nebo fídr s jedním nebo dvěma návazci
s jednoháčky.
• Vnadění a přikrmování povoleno v prostoru lovu soutěžícího až po zahájení závodu.
• Zákaz lovu přívlačí !
• Nástrahy živočišného nebo rostlinného původu (dle úvahy závodníka).
2. Chytá se za každého počasí.
3. Hodnocení výsledků soutěže:
Hlavní hodnocení dle celkové hmotnosti ulovených ryb
1 místo
- největší hmotnost ulovených ryb
2 místo
- druhá největší hmotnost ulovených ryb
3 místo
- třetí největší hmotnost ulovených ryb
4 až 10 místo
- čtvrté až desáté dle hmotnosti ulovených ryb.
4. Loví se na nástrahy a návnady dle rybářského řádu. Hrubé zacházení s rybou, jiné porušení
……..Rybářského řádu nebo nesportovní chování bude řešeno diskvalifikací.
5. Časový rozvrh závodů:
…… prezentace závodníků a losování stanovišť
a: I. kolo závodu
…………..b: přestávka na občerstvení
………….. c: II. kolo závodu
vyhlášení výsledků a předání cen
6.

05.00 – 06.30 hod.
07.00 – 11.00 hod.
11.00 – 12.30 hod.
12.30 – 15.30 hod.
od 17.00 hod.

Startovné: 400,- Kč
Počet startovních míst je omezen na 80, proto je nutná rezervace startovních míst.
Nezaregistrovaní závodníci se zúčastní pouze v případě volného místa.

7. Závodů se mohou účastnit osoby starší 16 let. Do 16ti let s doprovodem dospělého. Účastnit se
mohou i závodníci bez rybářského lístku !!!
8.

Soutěžní ryba je ta, která se chytne. Povinná výbava – podběrák, vezírek na přechování ryb a
.vyproštovač háčku.

9. Vnadění je povoleno až po zahájení prvního nebo druhého kola závodu.
10. Každá ulovená ryba bude zvážená rozhodčími a šetrně vrácena do vody.
11 Protest je možno podat do 15 min. po skončení kola se zálohou 500 Kč, která v případě
…neoprávněnosti propadá pořadateli.

…… ……

