Místní rybářský řád Hošťalovice
platnost od 8.5.2019
Název revíru: rybník / Hošťalovice
rybník / Březinka
I. Doby hájení jednotlivých druhů ryb:
1. Od 1.1. do 15.6. candát obecný, štika obecná, sumec obecný
2. Ostatní druhy ryb jsou hájeny všeobecným zákazem lovu
3. Lovná sezona je od 8.května (po ukončení rybářské soutěže) do 31.prosince
II. Všeobecný zákaz lovu:
1. Vždy po vysazení ryb po dobu 7 dnů
2. Zakazuje se lov ryb ze stavidla (výpustě)
3. Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky:

amur 60cm, kapr 48cm, lín obecný 30cm, candát 45cm, úhoř říční 50cm, štika obecná 50cm, jelec tloušť 60cm,
sumec 50cm
4. Při nedodržení určené míry ušlechtilé ryby bude povolenka odebrána do konce lovného období !!!!
5. Přivlastněný úlovek je člen povinen zapsat ihned do úlovkového listu !!
III. Denní doby lovu:
1. Měsíce V, VI , VII , VIII od 3.00 do 23.00
2. Měsíce IX , X , XI, XII od 5.00 do 21.00
IV. Chování při lovu:
1.
2.
3.
4.

Místo k lovu nesmí být nijak vyhrazováno
Při lovu musí být lovící u prutu přítomen
Děti členů klubu do 10 let mohou chytat na druhý prut na povolenku člena klubu, kdy člen klubu musí být lovu přítomen.
Děti starší 10 let musí mít v případě samostatného lovu svojí povolenku. Za průběh lovu zodpovídá jeho zákonný zástupce.

V. Zacházení s ulovenými rybami:
1. Ryby, které byly uloveny v době jejich hájení nebo ryby, které nedosahují nejmenší předepsané délky musí být s náležitou opatrností
ihned puštěny zpět. Tyto ryby uvolňujeme pokud možno ve vodě. Nelze-li takové rybě vyjmout bez jejího postižení háček, je
oprávněný k lovu povinen přestřihnout vlasec a rybu pustit zpět do vody i s háčkem.
2. Po ulovení a ponechání si ryby ušlechtilé je lovící povinen ihned zapsat druh a délku ryby do povolenky
3. Výměna chycené ryby ve vezírku je zakázaná !!
VI. Povinné vybavení, přehled o úlovcích:
1. Každý kdo loví ryby je povinen mít při sobě povolenku a přehled o úlovcích
2. Přehled o úlovcích musí držitel povolenky svědomitě vyplňovat. Po skončení platnosti se povolenka vrací hospodáři nejpozději do
členské schůze. V případě neodevzdání nebude vystavena nová povolenka v následujícím roce !!
3. Každý kdo loví ryby je dále povinen mít při sobě míru potřebnou ke zjištění délky ulovených ryb, podběrák, pinzetu nebo pean vyprošťovač, vezír.
4. Je zakázáno řezat vidličky z rostoucích porostů nebo je nějak poškozovat !!!
VII. Rybářské nářadí:
1. Kdo loví ryby udicí, musí k tomu použít pouze jeden prut (udici) max o dvou návazcích s jednoduchými háčky.
2. Kdo chytá dravce na dvojháček nebo trojháček na živou či mrtvou rybku (nebo její část) smí mít na prutu (udici) pouze jeden návazec.
Při tomto lovu se může chytat i na druhý prut o dvou návazcích s jednoduchými háčky. Toto neplatí při třpytkování – při třpytkování se
smí lovit pouze na jeden prut.
3. Zakazuje se lov ryb do čeřenu.
VIII. Počet ,množství úlovků a jejich evidence:
1. V jednom dnu si může oprávněný k lovu ponechat nejvýše 5kg ryb, v tomto úlovku smí být nejvýše 1ks těchto ušlechtilých ryb: kapr,
štika, amur, candát, sumec, lín
2. Počet ušlechtilých ryb na jednu povolenku je 10ks za rok
IX. Ochrana životního prostředí:
1. Rybář je povinen na místě kde loví udržovat pořádek. Je zakázáno ponechávat odpad na břehu nebo jej vhazovat do vody. Pokud
chce lovit na místě, které je znečištěno, musí nejprve uklidit. Za zvláště hrubé porušení řádu je považováno špatné zacházení se
skleněným odpadem!
X. Všeobecné povinnosti:
1. Každý držitel povolenky je povinen na požádání člena klubu se prokázat doklady povolujícími lov. Při hrubém porušení rybářského
řádu místního klubu má každý člen právo povolenku k lovu odejmout nebo nahlásit porušení řádu hospodáři !
2. Každý držitel povolenky je povinen dodržovat i další zásady a pravidla rybářského spolku, které zde nejsou uvedeny, ale jsou
odsouhlaseny na jednotlivých členských schůzích. Na základě porušení povinností člena klubu je spolek oprávněn na své schůzi
rozhodnout o zrušení členství nebo jiném postihu člena.

