PROPOZICE RYBÁŘSKÝCH ZÁVODÚ
Místní rybářský spolek v Hošťalovicích
místo konání:

rybník Hošťalovice 8.5.2017

startovné:

Závodní řád
1. Za závodní rybu se počítá každá ulovená ryba
2. U ulovených ryb se počítá 1 cm ulovené ryby jako 1 bod, u bílé ryby je
délka do 15 cm 1 bod, dále již podle počtu cm
3. Ryba bude zdolávána bez cizí pomoci s použitím podběráku
4. Závodní ryba bude po zdolání změřena členem rozhodčí komise,

150,- Kč
200,- Kč

pouze o ceny

zapsána do startovní karty závodníka a rozhodčím podepsána. Poté bude
dle rozhodnutí rozhodčího ryba vrácena vodě (provádí soutěžící nebo

o ceny a možnost odnést ulovenou rybu

rozhodčí) nebo uložena do kádě pro převoz do jiného rybníka (provádí
rozhodčí).
5. Rybolov je povolen na jeden prut s max. 2 návazci a jednoduchými

časový plán:

háčky na položenou nebo plavanou. Užití krmítka a vnadění je
povoleno.

5.30 - 6.00 hod

prezentace, losování místa pro 1. a 2. kolo

6.00 hod zahájení

6. Nástrahu lze použít pro MP vodu mimo živé a mrtvé rybky.
7. Rozhodčí komise bude viditelně označena.

6.00 - 8.45 hod

I. poločas (1.kolo)

8. Závodník nesmí poskytnout ulovenou rybu jinému rybáři do hodnocení.

8.45 - 9.15 hod

výměna míst, přestávka

9. Porušení závodního řádu je důvodem k vyloučení závodníka ze závodů.

9.15 - 12.00 hod

II. poločas (2.kolo)

10. Vyhodnocení bude na principu maximálního počtu bodů, při rovnosti

12.00 - 12.15 hod

vyhodnocení výsledků

12.15 - 12.30 hod

vyhlášení výsledků

Občerstvení bude zajištěno
po celou dobu závodů !

bodů rozhoduje největší ulovená ryba. Nerozhodne-li největší ulovená
ryba, rozhoduje los.
11. Pořadí cen není stanoveno, nejúspěšnější závodníci si mohou ceny
vybrat dle pořadí.
12. Veškeré protesty lze podat u rozhodčí komise po zaplacení poplatku 50,Kč nejdéle 10 min. po skončení II. poločasu
13. Závodů se mohou zúčastnit i nerybaří tzn. zájemci, kteří nejsou členy
Českého rybářského svazu.

