Pravidla a podmínky Regionálního turnaje v rybolovu V. ročník.

1. Turnaje se mohou zúčastnit pouze řádně přihlášené organizace. Vedoucí každého týmu zašle na adresu
vedoucího týmu pořádající organizace minimálně 3 dny předem seznam všech soutěžících svého družstva,
včetně rozhodčího. Případné změny ohlásí před losováním úseků.
2. Každá organizace je povinna zaplatit za každého soutěžícího včetně vedoucího startovné ve výši 100,Kč. Při prvním kole turnaje zaplatí každá organizace jednorázový poplatek 200,-Kč, za to bude provedeno
závěrečné vyhodnocení probíhajícího ročníku. Na tomto vyhodnocení obdrží první 3 organizace poháry a
ostatní obdrží plakety podle umístění. V pořádání závěrečného vyhodnocení, se budou pořádající
organizace střídat.
3. Pořádající organizace zajistí občerstvení, poháry nebo upomínkové předměty s vyznačením data a místa
konání kola turnaje a diplomy pro všechny zúčastněné organizace. Pohár nebo upomínkový předmět
obdrží každý člen družstva, včetně vedoucího. Odměňování věcnými cenami nebo např. „Pohár nebo
upomínkový předmět za největší rybu“ je výhradně záležitostí pořádající MO.
4. Organizace, která bude pořádat následující kolo, jej zorganizuje dle svých časových a technických
možností, dle dohody a na vlastním rybářském revíru. Propozice závodu si určuje pořádající organizace a
tyto zašle s časovou rezervou ostatním přihlášeným MO.
5. Rozvrh závodu a dobu na občerstvení si každá pořádající organizace určí sama. Čas lovu musí být ale
dodržen. Ve výjimečných případech (nepříznivé počasí) může ředitel závodů po dohodě s ostatními
vedoucími týmů, závod předčasně ukončit. Občerstvení si hradí každý sám.
6. Přihlášená organizace vyšle pětičlenný tým a vedoucího na závod pořádající organizace, družstvo loví
na 5 prutů. V případě nižšího počtu členů družstva, obsluhují volné pruty zbývající členové družstva.
Členové týmu (v minulosti nebyli a nejsou registrováni v žádných rybářských ligách) se mohou mezi
jednotlivými koly měnit. Soutěžit může každý člen organizace starší 18 let. Každá pořádající organizace,
před závodem, na svém revíru vyznačí lovící úseky, dle počtu přihlášených MO. Každý tým si před startem
vylosuje svůj lovící úsek. O změně místa po poločase rozhoduje pořádající organizace (uvede
v propozicích). Případně může povolit i lov na dva pruty (oznámí během přestávky mezi poločasy).
8. Závodní týmy se na stanovený start dostaví včas. V případě absence nebo pozdního příchodu přihlášené
MO, začne losování bez ní. Losování proběhne v čase daném propozicemi pořádající organizace. Pořádající
organizace nelosuje, čeká na úsek, který zbyde. Při losování bude vždy přítomen hlavní organizátor.
9. Započítávají se všechny druhy ryb nad 20 cm včetně, a to 1 cm = 1 bod.
10. 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, nejsou – li
součástí komerčně prodávané vnadící směsi. Nástraha dle Rybářského řádu, vnadění dle propozic
pořádající organizace.
11. Při zdolávání ulovené ryby může lovci pomoci kolega z vlastního týmu, případně i rozhodčí. Prioritou je
co nejšetrnější a nejrychlejší zdolání ryby. Ryba ulovená před koncem kola se musí zdolat do 15 minut po
ukončení závodu. Pokud to soutěžící nestihne, nebude ryba bodována. Všechny ulovené a změřené ryby
budou šetrně vráceny zpět vodě.
12. Pořádající organizace po ukončení kola zpracuje výsledkovou listinu a tu neprodleně zašle
elektronickou poštou dalším zúčastněným organizacím.
13. Stížnosti se podávají u ředitele závodů a u hlavního organizátora.
14. Pořádající MO si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, který hrubým způsobem poruší pravidla závodu,
nebo bude – li se chovat nepřístojně. V případě podvodu bude dotyčný závodník ze závodu vyřazen a
dalšího kola RT se již nezúčastní.
15. Závody se budou konat na vlastní nebezpečí a za každého počasí. Po celou dobu rybolovu je lovící a
jeho doprovod povinen v okolí svého stanoviště udržovat pořádek. Po ukončení rybolovu případné odpady
odnese.

