Propozice závodu 12 hod. Jimramovský kapr na rybníku Jimramov
Propozice sobota 6. 8. 2022

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zúčastnit se mohou i nečlenové rybářských organizací stárší 15 let.
Počet stanovišť omezen na 60.
Lovné místo je vždy před vylosovaným sektorem. (sektor je v okruhu 1m kolem vylosované
pozice)
05:00 - 06:00 hod. presentace a losování.
Závod probíhá dvoukolově, stanoviště se nemění.
06:00 - 11:30 hod. první kolo.
11:30 - 13:00 hod. přestávka.
13:00 - 18.00 hod. druhé kolo.
Začátek a konec kola bude oznámen zvukovým signálem. Před začátkem závodu a o přestávce
platí zákaz vnadění a krmení. Zákaz vnadění a krmení krmnou raketou a zavážením.

8. V průběhu závodu je zakázána jakákoliv pomoc druhou osobou.
Závodník rybu zdolává a vylovuje sám za pomoci podběráku. Každý závodník musí mít sak nebo
9. vezírek, ve kterém uchováva ulovené ryby do doby, než je rozhodčí zváží. Poté budou ulovené
ryby za asistence rozhodčího puštěny zpět do vody.
Ryba zaseknutá před zvukovým signálem a vylovená do 15 minut po ukončení závodního kola
10.
bude započítána.
11. Váženy budou všechny ulovené ryby.
12. Po ukončení kola závodník a rozhodčí podepíší kartu pod posledním záznamem.
13. V případě rovnosti kg rozhoduje los.
Protest je možno podat u hlavního rozhodčího po složení kauce 1000,- Kč. V případě
14.
neoprávněného protestu propadá částka ve prospěch pořadatele.
15. Způsob lovu položená a plavaná. Každý závodník loví na jeden prut, maximálně dva návazce.
16. Vnadění povoleno po zahájení závodů a to i masnými červy.
17. Vyhlášení výsledků bude v 18.30 hodin.
Závodník si může ponechat 1 kapra/ od 40 do 55 cm. Ponechaná ryba musí být ihned označena
18. zakroužkováním v zavodní kartě a uchována ve druhém vezírku nebo saku. Ponechaný kapr
nesmí být uložen do závodního saku nebo vezírku.
19. Při porušení pravidel bude závodník ihned diskvalifikován!
20. Závodníci berou na vědomí, že se účastní rybářských závodů na vlastní nebezpečí.
21.

Pořadatelé mají právo změnit propozice a pravidla s ohledem k průběhu závodu (počasí, počet
zůčastněných,...)

Rezervace bude zahájena od 15. června 2022.
Zápisné při presentaci 500,-Kč. Při rezervaci místa předem 500,- Kč. Při rezervaci místa a zaplacení
zápisného mají závodníci přednost před závodníky kteří zaplatí zápisné při presentaci.
Rezervace na Telefon: 732 804 542
Email: kulinste@seznam.cz nebo rybari@jimramov.eu
Zasílat složenkou na adresu:
22.
Štěpán Kulka ml.
Náměstí Jana Karafiáta 71
592 42 Jimramov
nebo na účet číslo:158872001/0600
V obou případech do zprávy pro příjemce uvést příjmení a jméno.
Pokud nebude rezervace zaplacena do 10 dnů od telefonické (email) domluvy, tak se rezervace ruší.
23.

Zaplacením startovného dává každý závodník souhlas se zveřejněním svého příjmení, jména a fotografie
na webových stránkách PS MRS Jimramov.

