PROPOZICE RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ
MO ČRS Ronov nad Doubravou
den konání:

14. dubna 2018

místo konání:

rybník NOVÝ

startovné:

200 Kč dospělí
30 Kč děti do 15 let

Časový plán závodů:
05:30 – 06:45 Prezence, losování míst
06:45 – 06:55 Zahájení, seznámení s propozicemi
07:00 – 09:30 I. poločas
09:30 – 10:30 Přestávka, výměna míst, občerstvení
10:30 – 13:00 II. poločas
13:00 – 13:30 Vyhodnocení výsledků
13:30 – 14:00 Vyhlášení výsledků

!! Občerstvení bude zajištěno po celou dobu závodů !!
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Za závodní rybu se považuje každá, na udici ulovená ryba.
U ulovených ryb se počítá: bílá ryba včetně cejna a úhoře
1 ks = 5 bodů, ostatní ryby 1 cm = 1 bod.
Ryba musí být závodníkem zdolávána bez cizí pomoci s použitím podběráku.
Povinností závodníka je šetrné zacházení s ulovenou rybou.
Ryba bude po zdolání změřena členem Rozhodčí komise, který ji zapíše do
startovní karty závodníka a podepíše. Potom bude ryba neprodleně vrácena
vodě, nerozhodne-li rozhodčí jinak.
Rybolov je povolen na jeden prut s maximálně 2 návazci
s jednoduchými háčky na položenou nebo plavanou. Použití krmítka a
vnadění v průběhu I. a II. poločasu vč. přestávky je povoleno.
Nástrahu lze použít pro MP vodu mimo živé a mrtvé rybky.
Závodník nesmí poskytnout ulovenou rybu jinému rybáři do hodnocení.
Porušení některého z bodů závodního řádu je důvodem
k vyloučení závodníka ze závodu.
Vyhodnocení bude na principu maximálního počtu získaných bodů, při
rovnosti bodů rozhoduje největší ulovená ryba.
Nerozhodne-li největší ulovená ryba, rozhoduje los.
Pořadí cen není stanoveno, ceny si výherci vybírají v pořadí od prvního k
poslednímu.
Veškeré protesty lze podat u Hlavního rozhodčího po zaplacení poplatku 100
Kč nejdéle 25 minut po skončení II. poločasu.
Závodu se mohou zúčastnit i nerybáři, tzn. i zájemci, kteří nejsou členy
Českého rybářského svazu.
Rozhodčí komise bude viditelně označena („Hlavní rozhodčí“, „Rozhodčí“,
„Míra“, „Hlavní pořadatel“, „Pořadatel“)
Zahájení a ukončení poločasů bude signalizováno domluveným signálem.
Závodník je povinen do 15 minut od ukončení 2. poločasu odevzdat úlovkový
lístek označenému rozhodčímu, míře nebo hlavnímu pořadateli. Na později
odevzdané úlovkové lístky nebude brán zřetel.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě velmi nepříznivého počasí zkrátit
jednotlivé poločasy o 1/2 hodiny.

MO ČRS Ronov nad Doubravou

