Propozice závodu Jimramovský kapr na rybníku Jimramov
Propozice na sobotu 13.7.2019
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Zúčastnit se mohou i nečlenové rybářských organizací starší 15 let.
05.00 - 06.00 hod. presentace a losování. Místa se v poločase mění.
Závod probíhá dvoukolově.
06.00 - 09.00 hod. první kolo.
09.00 - 10.00 hod. přestávka.
10.00 - 13.00 hod. druhé kolo.
Začátek a konec kola bude oznámen zvukovým signálem.
V průběhu závodu je zakázána jakákoliv pomoc další osobou.
Závodník rybu zdolává a vylovuje sám za pomoci podběráku. Rozhodčí rybu změří a zapíše do
závodní karty a zápis potvrdí svým podpisem.
Ryba zaseknutá před zvukovým signálem a vylovená do 15 minut po ukončení závodního kola
bude započítána.
Po ukončení kola závodník a rozhodčí podepíší kartu pod posledním záznamem.
Bodovány jsou kapr a amur chycené v hlavové části.( 1 cm = 1 bod, například 54,4 cm = 54 bodů
a 54,5 cm = 55 bodů) Ostatní druhy ryb od 20 cm jsou hodnoceny 1 ks = 2 body.
V případě rovnosti bodů rozhoduje delší ryba, potom los.
Protest je možno podat u hlavního rozhodčího po složení kauce 1000,- Kč. V případě
neoprávněného protestu propadá částka ve prospěch pořadatele.
Způsob lovu položená a plavaná. Loví se na jeden prut, maximálně dva návazce.
Vnadění povoleno po zahájení závodů a to i masnými červy. Zákaz vnadění během přestávky.
Vyhlášení výsledků bude ve 13.30 hodin.
Závodník si může ponechat 1 kapra/ od 40 do 55 cm. Ponechaná ryba musí být ihned označena
zakroužkováním v zavodní kartě.
Při porušení pravidel bude závodník ihned diskvalifikován!
Zápisné 350,-Kč.
Zaplacením startovného dává každý závodník souhlas se zveřejněním svého příjmení, jména a fotografie
na webových stránkách PS MRS Jimramov.
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Zúčastnit se mohou i nečlenové rybářských organizací mladší 15 let.
06.00 - 07.00 hod. presentace a losování.
Závod probíhá dvoukolově.
07.00 - 09.00 hod. první kolo.
09.00 - 10.00 hod. přestávka.
10.00 - 12.00 hod. druhé kolo.
Začátek a konec kola bude oznámen zvukovým signálem.
V průběhu závodu je zakázána pomoc další osobou.
(Při zdolávání a vylovení ryby může pomoci rozhodčí)
Závodník rybu zdolává a vylovuje sám za pomoci podběráku. Rozhodčí rybu změří a zapíše do
závodní karty a zápis potvrdí svým podpisem.
Ryba zaseknutá před zvukovým signálem a vylovená do 15 minut po ukončení závodního kola
bude započítána.
Po ukončení kola závodník a rozhodčí podepíší kartu pod posledním záznamem.
Bodovány jsou kapr a amur chycené v hlavové části.( 1 cm = 1 bod, například 54,4 cm = 54 bodů
a 54,5 cm = 55 bodů) Ostatní druhy ryb od 20 cm jsou hodnoceny 1 ks = 2 body.
V případě rovnosti bodů rozhoduje delší ryba, potom los.
Protest je možno podat u hlavního rozhodčího po složení kauce 1000,- Kč. V případě
neoprávněného protestu propadá částka ve prospěch pořadatele.
Způsob lovu položená a plavaná. Loví se na jeden prut, maximálně dva návazce.
Vnadění povoleno po zahájení závodů a to i masnými červy. Zákaz vnadění během přestávky.
Vyhlášení výsledků bude ve 12.30 hodin.
Závodník si může ponechat 1 kapra/ od 40 do 55 cm. Ponechaná ryba musí být ihned označena
zakroužkováním v zavodní kartě.
Při porušení pravidel bude závodník ihned diskvalifikován!
Zápisné 150,-Kč.
Zaplacením startovného dává každý závodník souhlas se zveřejněním svého příjmení, jména a fotografie
na webových stránkách PS MRS Jimramov.

