Pravidla regionálního turnaje v rybolovu – II. ročník:
1.

Turnaje se mohou zúčastnit pouze řádně přihlášené organizace.

2.

Každá organizace je povinna zaplatit za každého soutěžícího včetně vedoucího startovné ve výši 100,- Kč.

3.

Pořádající organizace zajistí občerstvení, poháry pro tři vítězná družstva a diplomy pro všechny zúčastněné
organizace. Pohár obdrží každý člen tří vítězných družstev, včetně vedoucího. Odměňování věcnými cenami
nebo např. „Pohár za největší rybu“ je výhradně záležitostí pořádající MO. Je také na zvážení každé pořádající
MO, jestli zajistí poháry nebo jiné upomínkové předměty i pro družstva na čtvrtém a dalších místech.

4.

Vylosovaná MO, která bude pořádat následující kolo, jej zorganizuje dle svých časových a technických
možností, dle dohody a na vlastním rybářském revíru. Program závodu si určuje pořádající organizace a
propozice zašle přihlášeným MO s časovou rezervou.

5.

Rozvrh závodu a dobu na občerstvení si každá pořádající organizace určí sama. Čas lovu musí být ale dodržen.
Občerstvení si hradí každý sám.

6.

Každá přihlášená organizace vyšle pětičlenné družstvo a jednoho vedoucího na závod pořádající
organizace. Členové družstev (nejsou registrováni v žádných rybářských ligách) se mohou mezi jednotlivými
koly měnit. Soutěžit může každý člen organizace, kromě ředitele závodu.

7.

Losování úseků bude probíhat ve stanovenou dobu, která je uvedena v propozicích pořádající MO. Závodní
týmy se na stanovený start dostaví včas. V případě absence nebo pozdního příchodu soutěžícího, začnou
závody bez něj.

8.

Každá pořádající organizace, před závodem, na své závodní vodě vyznačí lovící úseky, dle počtu přihlášených
MO (např. 1 – 8). Každé družstvo si před startem vylosuje svůj lovící úsek, který se během závodu nemění.
Pořádající MO bude mít losovací lístky uloženy v nádobě (klobouku, čepici apod.). Losovat budou všichni
vedoucí týmů v libovolném pořadí za sebou. Pořádající MO losovat nebude a bude mít ten lovící úsek, který na
něj zbude. Jako garanci čistoty, bude u losování přítomen hlavní organizátor.

9.

Započítávat a bodovat se budou pouze ryby (kapr, amur, lín, candát, štika, sumec, úhoř, bolen, karas,
tolstolobik) 1 cm = 1 bod. Ostatní ryby 1 ks = 2 body.

10. Lovit se bude na plavanou, položenou nebo feeder, na jeden prut o max. dvou návazcích. Nástraha, dle
rybářského řádu. Vnadění dle dohody. Dle rozhodnutí zástupců MO se k rybolovu nebudou používat tzv.
"biče" a dlouhé závodní děličky.
11. Ulovenou rybu zdolává soutěžící bez cizí pomoci.
12. Všechny ulovené a změřené ryby budou šetrně vráceny zpět vodě.
13. Pořádající organizace po ukončení kola zpracuje výsledkovou listinu a tu neprodleně zašle elektronickou
poštou dalším zúčastněným organizacím.
14. Stížnosti se podávají u ředitele závodů a u hlavního organizátora.
15. Pořádající MO si vyhrazuje právo vyloučit ze závodů účastníka, který hrubým způsobem poruší pravidla
závodu, nebo bude – li se chovat nepřístojně.
16. Závody se budou konat na vlastní nebezpečí a za každého počasí.

