Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Holíč
Pravidlá rybárskych pretekov na plávanú

„O cenu primátora mesta Holíč“
Začiatok pretekov
o 08.00 hod.
Ukončenie pretekov
o 12.00 hod.
Vyhodnotenie pretekov cca o 13.00 hod.
Cena povolenia
- 5,00 €
Cena povolenia pre deti do 14 rokov - 3,00 €
1/ Každý pretekár je oprávnený až po zakúpení povolenia zvoliť si k lovu ľubovoľný
5 m sektor, vyznačený na pretekárskej trati, ktorý počas pretekov nemôže meniť.
(Lovný sektor sa nesmie pred zakúpením povolenia na rybolov vyhradzovať
akýmkoľvek spôsobom )
2/ Pretekársku trať stanovuje organizátor pretekov.
3/ Počet miest je obmedzený kapacitou pretekárskej trate.
4/ Každý pretekár sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne
k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok. Účastníci sa týchto
pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie a za svoje konanie nesú vlastnú
zodpovednosť. Za bezpečnosť detí zodpovedá ich dospelý sprievodca.
5/ Loví sa len na 1 prút s jedným nadväzcom a len na plávanú.
6/ Hodnotené budú len :
- kapor rybničný na celkový súčet centimetrov – do 20 cm vrátane = 1 bod,
ďalší 1 cm = 1 bod, pričom po odmeraní rozhodcovskou komisiou musí byť kapor
rybničný pustený späť do vody,
- karas striebristý na celkový súčet gramov - 1 gram = 1 bod
Ostatné druhy ulovených rýb nebudú hodnotené – tieto musia byť ihneď pustené
späť do vody.
Víťazom v kategórii kapor rybničný sa stane loviaci, ktorý získa najväčší počet bodov.
Víťazom v kategórii karas striebristý sa stane loviaci, ktorý získa najväčší počet bodov.
Pri rovnosti bodov bude rozhodujúci väčší počet kusov.
7/ Vyvážanie návnady a nástrahy akýmkoľvek spôsobom je zakázané!
8/ Zákaz lovu na rybku, prívlač, feeder a na ťažko.
9/ Pretekár, ktorý poruší tieto pravidlá bude vylúčený z pretekov bez nároku na
vrátenie štartovného a musí lov ukončiť.
10/ Rovnaké pravidlá platia pre dospelých i deti.
11/ Lov pred otvorením pretekov sa považuje za porušenie pravidiel, vnadenie z brehu
je povolené najskôr 20 minút pred otvorením pretekov.
12/ Preteky budú otvorené a ukončené zvukovým znamením.
13/ Pretekár je povinný karasa striebristého prechovať v primeranej vlastnej sieťke na
ryby, pričom po ukončení pretekov a následnom zvážení je povinný tieto ulovené
ryby odovzdať rozhodcovskej komisii. Do hodnotenia budú prijaté iba úlovky, ktoré
boli vylovené t.j. vytiahnuté na breh do ukončenia pretekov.
14/ Po ukončení pretekov je každý pretekár, ktorý chce byť hodnotený povinný zotrvať
v svojom lovnom sektore a vyčkať na príchod zberného vozidla a rozhodcovskej
komisie, ktorá vykoná sčítanie a váženie úlovku.
15/ V prípade, že pretekár nechce byť hodnotený a má úlovok, je povinný tento
odovzdať len rozhodcovskej komisii, nesmie úlovok darovať.
16/ Pretekár si nesmie privlastniť žiadnu rybu.
17/ Organizátor pretekov si vyhradzuje právo akéhokoľvek zásahu do priebehu
pretekov.
Ceny :
- 3 ceny pre deti do 14 rokov
- 3 ceny pre kategóriu kapor rybničný
- 3 ceny pre kategóriu karas striebristý

