II. ročník Regionálního turnaje –
2012

4. kolo – MO Svitavy, rybník „
ROSNIČKA„ – 7.7 2012

5,30 - 6,30 hod.

- Příjezd a losování úseků

6,30 - 7,00 hod.

- Příprava k lovu

7,00 - 11,00 hod.

- První poločas

11,00 - 12,00 hod.

- Přestávka a občerstvení

12,00 - 15,00 hod.

- Druhý poločas

15,00 - 16,00 hod.

- Vyhlášení výsledků,

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. Členové družstev nejsou registrováni v žádných rybářských ligách.
4. Závodní týmy se na stanovený start dostaví včas. V případě absence nebo
pozdního příchodu, začnou závody bez něj.
5. Každé družstvo si před startem vylosuje svůj lovící úsek, který se během závodu
nemění. Losování lovících úseků bude probíhat ve stanovenou dobu, která

je v propozicích pořádající MO. Pokud se přihlášená MO nedostaví včas,
začne losování bez ní.
6. Započítávat se budou pouze ryby (kapr, amur, lín, candát, štika, sumec, úhoř,
bolen, karas, tolstolobik) 1 cm = 1 bod. Ostatní ryby 1 ks = 2 body.
7. Lovit se bude na plavanou, položenou nebo feeder, na jeden prut o max. dvou
návazcích. K rybolovu se nebudou používat tzv. „ biče „ a dlouhé závodní děličky.
Zákaz vnadění a lovu patentkami. Vnadění povoleno 30 minut před startem a
v průběhu celého závodu.
8. Ulovenou rybu zdolává soutěžící bez cizí pomoci. Ryba ulovená před koncem kola,
se musí zdolat do 15 minut po ukončení kola. Pokud to soutěžící nestihne, ryba
nebude bodována.
9. Všechny ulovené a změřené ryby budou šetrně vráceny zpět vodě.
10. Stížnosti se podávají u ředitele závodů a u hlavního organizátora.
11. Pořádající MO, si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, který hrubým způsobem
poruší pravidla závodu, nebo bude – li se chovat nepřístojně. V případě zjištění
takovéhoto jednání, bude to řešeno za účasti vedoucích všech týmů.
12. Závody se budou konat na vlastní nebezpečí a za každého počasí.

