Moravský rybářský svaz
pobočný spolek Jemnice

Nový rybník v Jemnici
rybník se nachází u silnice směr Dačice
Počet míst omezen na 60
neděle 19 května 2019
Losování stanovišť 600–700 hodin
Začátek v 700 hodin
Startovné 300Kč
Účastníci závodu nemusí mít u sebe povolenku k lovu na revírech MRS
Ceny: 1. místo 2000Kč a pohár
2. místo 1500Kč a pohár
3. místo 1000Kč a pohár
4-10. místo věcné ceny dle výběru

Propozice závodu
1. Závodu se může zúčastnit osoba starší 16 let, která zaplatí startovné.
2. Závody se konají za každého počasí a jsou rozděleny do dvou částí.
První část
700 -1030 hodin
Druhá část
1130 -1500 hodin
3. Výše startovného činí 300,-Kč. Tato částka se platí na místě v hotovosti, proto nelze si
místo reservovat dopředu. Závodník si zároveň vylosuje stanoviště rybolovu pro obě části.
Výběr startovného a losování se provádí v době od 600–700 hodin, podle pořadí, ve kterém
se dostavili na stanoviště pořadatelů v den konání závodů.
4. Zaplacením startovného účastník dává souhlas k fotografickému záznamu, který lze použít
k propagaci a presentaci MRS PS Jemnice.
5. Do soutěže se započítává úlovek všech ryb. Bodové ohodnocení je podle váhy
1 dkg = 1 bod. Všechny ulovené ryby budou po zvážení vráceny zpět do vody. Vážení je
prováděno průběžně během závodů (povinnost vlastní vezírek nebo ekosak), aby nedošlo
k poškozování ulovených ryb.
6. Chytá se na jeden prut, jehož délka je maximálně 450 cm a s jedním háčkem a dále dle
platných podmínek výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových vodách. Závodí
se na položenou nebo na plavanou. Nástraha a návnada dle BP. Vnadit a měření hloubky
se může nejdříve 30 minut před zahájením závodu. Závodník musí ulovit rybu sám bez cizí
pomoci a bez omezování druhých závodníku. Hrubé zacházení s rybou, porušení pravidel
nebo nesportovní chování bude řešeno diskvalifikací.
7. Ulovené ryby předá závodník rozhodčímu, který ryby zváží a závodníkovi zapíše váhu
(body) do startovacího lístku. Pokud nedojde k okamžitému zvážení ulovené ryby, musí ji
závodník do příchodu rozhodčího uchovat ve vezírku nebo ekosaku. Získané body (váha)
se pak zapisují po ukončení I. části a po skončení závodu. Začátky a konce části oznamuje
výstřel.
8. Vítězem závodu se stává ten závodník, který získá nejvíce bodů. Při stejném bodovém
zisku rozhoduje o umístění los.
9. Vyhlášení výsledku bude cca 45 minut po skončení závodů. Ceny za umístění 1-3 místo
peněžní cena, za 4-10 místo si soutěžící vybírají ceny sami dle výběru. Nedodržení těchto
propozic znamená pro závodníka diskvalifikaci bez nároku na vrácení startovného.
10. Povinná výbava: vyprošťovač háčků, vezírek a podběrák
11. Pořadatel má dále právo před zahájením závodů na doplnění propozic a v případě krajně
nepříznivého počasí na úpravu časového plánu nebo předčasného ukončení závodů.
12. Během závodu nesmí závodník rušit, nebo omezovat ostatní závodníky. V případě
nepřístojného chování může být ze závodu diskvalifikován bez nároku na vrácení
startovného.
Protesty se podávají do 15minut po skončení každého kola u hlavního rozhodčího proti kauci ve
výši 1000Kč, která v případě neoprávněnosti protestu propadá pořadateli a ten rozhodne s
konečnou platností.
Srdečně zvou pořadatelé

www.mrs-jemnice.cz

