MÍSTO KONÁNÍ: Velké Kališovo jezero

Odra 1B – 471171-1
ZPŮSOB LOVU:

STARTOVNÉ:

150,- Kč (platba u registrace)

Podmínkou k účasti je PLATNÁ POVOLENKA NA REVÍR

Závodník loví na 2 pruty s max. 2 návazci dle „Rybářského řádu“, vnadění POVOLENO !

HODNOCENÉ RYBY:

KAPR

(nad 40 cm)

(rybář si může ponechat 1 ks kapra nad 45 cm)

NEJLEPŠÍ RYBÁŘI OBDRŽÍ „V HOTOVOSTI“ FINANČNÍ CENY –
PROGRAM:

20. června
24. června
25. června

celkem 10.000,- Kč

15:00-16:00 hod. – předprodej registrace (Rolnická 3, Bohumín-Pudlov)
16:00–17:30 hod. – registrace závodníků (u bývalého tábora)
17:00 hod. – zahájení lovu (místo je možné obsadit až po zaplacení startovného)
9:00 hod. – ukončení lovu,
10:30 hod. – vyhlášení vítězů a předání cen

Na tomto revíru platí pro nezávodící rybáře zákaz rybolovu - od 24.6.2022 od 12:00 hodin do 25.6.2022 do 10:00 hodin !!!

Propozice rybářských závodů „non-stop“
Pořadatel:

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Bohumín

Místo konání:

Velké Kališovo jezero, revír 471171-1 – Odra 1B
(kromě pracoviště a lesíku - začátek a konec bude vyznačen praporky)

Předprodej:
Registrace:
Zahájení rybolovu:
Ukončení rybolovu:
Vyhlášení výsledků:

20.6.2022 od 15:00 do 16:00 hod. (v sídle MO – Rolnická 3, Pudlov)
24.6.2022 od 16:00 do 17:30 hod. (na revíru - u bývalého tábora)
24.6.2022 v 17:00 hod. – oznámení zvukovým signálem
25.6.2022 v 9:00 hod. – oznámení zvukovým signálem
25.6.2022 v 10:30 hod. (u bývalého tábora)

Na celé části tohoto reviru – Velký Kališok - platí pro nezávodící rybáře
od 24.6.2022 od 12:00 hodin do 25.6.2022 do 10:00 hodin zákaz rybolovu !
Startovné:

150,- Kč / osobu - platí se při registraci
Závodník je při platbě startovného povinen sdělit své lovící místo / sektor,
které pak nesmí během závodů změnit.

Účastníci:

všichni příchozí, kteří se prokáží platnou povolenkou na tento revír (členové ČRS jsou během závodu pojištěni proti úrazu na základě
všeobecné pojistky ČRS, nečlenové ČRS se zúčastňují na vlastní nebezpečí)
Maximální počet závodníků:
100 rybářů

Omezení lovu:

lov povolen podle Zákona o rybářství č.99/2004 Sb. a Bližších podmínek výkonu rybářského práva (Rybářský řád) v platném znění - tzn.
na max. dvě udice, každá se dvěmi návazci s jednoháčkem a ve znění udělených vyjímek MZe ČR (doba lovu) a ČRS VÚS pro SMaS
(povolení vnadění)

Protest:

může podat jen závodník. Podává se písemně spolu s kaucí ve výši 200,- Kč nejpozději do 15-ti minut po skončení závodu řediteli závodu.

Hodnocené úlovky: K A P R

(od 40 cm)

Určení pořadí podle: I. největší délky ulovené hodnocené ryby
(při rovnosti rozhoduje větší délka další úlovené ryby a případně los)

II. největšího součtu délek ulovených hodnocených ryb
(při rovnosti rozhoduje větší délka ulovené ryby a případně los)
Vyhodnocené umístění v každé kategorii: 1 - 3. místo
- peněžitá cena
(jeden závodník může vyhrát více cen)

Doplňující pravidla:
- závodník musí na břehu všechny své pruty umístit do max. šířky 2 m
- během závodů nesmí závodník své lovící místo měnit
- minimální rozestup mezi sousedními závodníky je 10 m (pokud se nedohodnou jinak)
- závodník si může během závodu ponechat 1 ks kapra o min. délce 45 cm, kterého zapíše do Oddílu II své Povolenky k lovu ryb
- všechny ostatní úlovky budou po případném změření a zaevidováni vráceny vodě – „chyť a pusť“
- v době od 22:00 do 04:00 musí být lovící místo osvětleno dle RŘ
- závodník nebude během závodů rozdělávat otevřený oheň, ničit nebo poškozovat zeleň
- závodník nebude během závodu požívat ve větší míře alkoholické nápoje, jinak bude ze závodu „bez náhrady“ vyloučen a jeho dosažené úlovky
budou anulovány
- po ukončení závodů je každý závodník povinen po sobě uklidit své lovící místo
- závodník může obsadit své lovící místo až po registraci a zaplacení startovného – nejdříve 24.6.2022 ve 14:00 hodin
- max. povolené množství krmiva na jednoho závodníka činí 5 litrů / celý závod. Krmení/vnadění je povoleno až po obsazení lovícího místa,
krmení/vnadění musí být ukončeno nejpozději v okamžiku ukončení závodů.
- závodník souhlasí s pořízením fotografií ze závodů, s pořízením fotografií vítězů i vítězných úlovků a s jejich případným zveřejněním na www
stránkách organizačních složek ČRS, časopise Rybářství, v místních novinách případně místní TV
- uhrazením startovného vyslovuje závodník svůj souhlas s propozicemi závodu.
Vedení závodů:

jmenovaní členové výboru a dozorčí komise ČRS MO Bohumín

Měření úlovků + dohled nad
dodržováním propozic a RŘ:

jmenovaní členové rybářské stráže ČRS MO Bohumín

Schváleno výborovou schůzi MO dne 29.4.2022
Za správnost:

K.Drobek – předseda MO
M.Sternadel – jednatel MO

