Rybářské závody na štěrkovně
Koblov

Závod je pro klub přátel se zaměřením na chytání velkých kaprů. Předpokládám přátelskou
atmosféru a žádné konflikty. Tato akce není sponzorována, celý výtěžek bude použit na zaplacení
štěrkovny, cen a malého pohoštění…

Termín: 2. 8. - 4. 8. 2013 (pátek – neděle)
2. 8. 2013 (pátek)
14.00 - registrace závodníků
14.30 - losování místa
15.00 - 16.30 přemístění na lovná místa, vybalení
16.30 - 18.00 posezení u piva a guláše
18.00 - zahájení závodů

3. 8. 2013 (sobota)
Závod

4. 8. 2013 (neděle)
14.00 - konec závodů
15.00 - vyhlášení výsledků závodů
15.30 - tombola

Losování:
Losování proběhne ve dvou kolech. Nejprve se bude losovat o pořadí v losování, poté se losuje o
místo lovu. Z důvodu, že někteří kamarádi chtějí chytat vedle sebe, je možno vylosování místa a
druhé místo v pořadí může obsadit kamarád.

Pravidla závodů:
Chytá se na 2 pruty. Každý prut bude pouze s jedním návazcem a jedním jednoháčkem bez
protihrotu. Je povolena pouze úprchová montáž! Je zakázáno používat jakoukoliv odhozovou
šňůru včetně olověnky! Krmení je povoleno pouze ze břehu bez použití lodě, či zavážecí
lodičky. Čluny se mohou použít jen při zdolávaní ryby, nebo při případném vyproštění
montáže a ryby z vázek. Není dovoleno zavážet. Co není dovoleno, je zakázáno!!
Systém bodování:
Bodovanou rybou bude pouze kapr a amur. Jeseter se nepočítá, je nutné, aby byl urychleně
vrácen zpět vodě. Ryby se budou vážit ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se
počítat čistá váha po odečtení hmotnosti saku. Jeden gram = jeden bod. V případě, že dojde
ke stejnému výsledku u dvou či více jednotlivců, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba.
V případě ulovení 2 ryb stejné hmotnosti vítězí v kategorii nejtěžšího kapra ten dříve ulovený.
Povinná výbava:
Loď, podběrák s ramenem minimálně 80cm, podušku o rozměrech min. 100/60cm, eko sak.
Povolené nástrahy a návnady:
Je povoleno chytat na boilies, boilí pasty, tygří ořech, kukuřice.
Je zakázáno používat jakékoliv extrudované kukuřice, nevařené luštěniny.
Přechování a vážení úlovku:
Ryby, které nebudou ihned po ulovení zváženy, musí být uloženy v Eko vaku (ekovezírku,
nebo saku). Ryby uchovávat pouze po jedné v jednom saku. Ryby váží rozhodčí a její váhu
neprodleně zapíše do dvou úlovkových listů, z nichž jeden má závodník a druhý rozhodčí.
Stvrdí ho svým podpisem jak závodník, tak i rozhodčí. Ryby se budou vážit ve stejných
sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odečtení hmotnosti saku. Po
zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí zpět do vody.
Ceny pro vítěze:
Finanční odměna se bude odvíjet od počtu přihlášených rybářů!
1. Cena za největší počet bodů -

finanční odměna + pohár

2. Cena za největší počet bodů -

finanční odměna + pohár

3. Cena za největší počet bodů -

finanční odměna + pohár

4. Cena za nejtěžšího kapra

výtěžek z tomboly + pohár

-

Startovné:
1.500,-kč + cena do tomboly v rybářském duchu.
Částka je splatná do 3 dnů od odeslání přihlášky.
Po obdržení přihlašovacího emailu, vám bude odeslán potvrzující email s číslem účtu pro
platbu.

Přihlášky zasílejte na email: freethomsn@seznam.cz nejpozději do 30. 7. 2013

