Pravidlá pretekov.
1.Povolený prút a vybavenie : Rybárska udica s očkami do 360 cm dĺžky. Lov rýb
prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom,
vlasca, alebo spletanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná
prerušovaným, alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Záťaž musí byť
súčasťou nástrahy. Umelá nástraha s jedným nadväzcom: streamer, twister, ripper, wobler,
blyskáč, jig. Povolené sú len háčiky bez protihrotu. Povinný je podberák.
2. Zakázané spôsoby a nástrahy : používanie všetkých vodných a suchozemských
živočíchov ako nástrahy. Zákaz kŕmenia a hádzania rukou alebo strieľanie prakom
čohokoľvek do vody. Zákaz brodenia. Zákaz používať sbirolino. Zákaz používania
bočného nadväzca. Pri porušení zákazov nasleduje okamžitá diskvalifikácia.
3. Signál : každý pretek bude zahájený a ukončený zvukovým signálom.
4. Uznávané úlovky : šťuka, zubáč, sumec, ostriež, pstruh dúhový, jalec, jeseter
Každá ryba, ktorá bude bodovaná, musí byť zaseknutá v hlavovej časti, ohraničenej líniou
žiabrových oblúkov a prsných plutiev.
5. Zaobchádzania s rybou : pri zdolávaní musí byť ryba vylovená podberákom, prípadne
šetrne zmeraná a ihneď pustená späť do vody alebo usmrtená. Ponechaná ryba musí byť
v bodovacom preukaze označená krúžkom. Pretekár si môže ponechať celkovo len 4 ks
pstruha dúhového.
6. Hodnotenie, bodovanie : každá uznaná ryba = 1 bod.
Poradie pretekárov v jednotlivých kolách je určené podľa počtu ulovených rýb (uznaných
úlovkov) zapísaných v bodovacej karte. Ako doplnkový údaj pre určenie poradia s rovnakým
počtom úlovkov v súťažnom kole, bude pretekárovi zapísaná iba dĺžka najväčšej ulovenej
ryby v danom kole. Po každom z jednotlivých pretekov bude vyhlásené poradie. Víťazí
pretekár s najmenším súčtom umiestnení. V prípade zhodného súčtu umiestnenia viacerých
pretekárov rozhoduje počet zapísaných rýb (uznaných úlovkov). V prípade zhodného súčtu
umiestnenia a zhodného počtu zapísaných rýb (uznaných úlovkov) rozhoduje najväčšia dĺžka
zapísanej ryby (uznaného úlovku). Pretekár bez úlovku obdrží poradie podľa počtu
prezentovaných pretekárov a táto hodnota sa mu započíta do celkového hodnotenia.
Postup merania a zapisovania: uznaný úlovok meria pretekár za prítomnosti rozhodcu, rozhodca
dĺžku zapíše do bodovacieho preukazu a podpíše. Po skončení každého preteku pretekár preškrtne
voľné riadky. Bodovací preukaz podpíše pretekár a odovzdá rozhodcovi!!!

7. 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.
8. Počasie, neočakávané situácie a náhrada štartovného: Preteky sa konajú za každého
počasia. V prípade, ak sa pretekár nezúčastní týchto pretekov, štartovné sa nevracia. V
prípade ak sa preteky z dôvodu neočakávanej udalosti zrušia, štartovné bude pretekárovi
vrátené v plnej výške. Organizátor pretekov si vyhradzuje právo akéhokoľvek zásahu do
priebehu pretekov.

Časový rozvrh :

6.00 – 8.00 prezentácia, losovanie
8.30 – 9.30 1. pretek
9.30 – 9.45 striedanie
9.45 – 10.45 2. pretek
10.45 – 12.15 prestávka, obed
12.15 – 13.15 3. pretek
13.15 – 13.30 striedanie
13.30 – 14.30 4. pretek
15.30 – vyhlásenie výsledkov

