DVORECKÝ SUMEC 2020
MO ČRS Jičín si dovoluje pozvat své členy na závody v lovu sumců “Dvorecký
sumec 2020 “ ve dnech 14. 8. - 16. 8. 2020 na Dvoreckém rybníku. Závod je určen
pro všechny milovníky lovu sumců, kteří si chtějí zachytat v dvoučlenných
týmech. Závody jsou pouze pro členy MO ČRS Jičín.
Prezentace: Registrace týmů probíhá do 8. 8. 2020 na E-mail rybar.jicin@centrum.cz nebo
na tel. 602665494 p. Bulíček. Při registraci uveďte místo, kde by jste rádi chytali. Místo si
lze rezervovat předem na uvedených kontaktech.
Samotná prezentace začne 14. 8. 2020 v 17:00 na Dvorecké chatě. Startovné ve výši 100,Kč za team bude zaplaceno při prezentaci.
Pravidla závodu:
➢ Bodován je pouze sumec od 70 cm a započítává se 1cm = 1bod.
➢ Bójky lze po celou dobu závodů zavážet loďkou. Každý tým, který bude zavážet, musí
mít svůj člun. V prostoru bójky je možné i zakrmovat. Ve výjimečných případech lze loďku
(člun) použít i při zdolávání úlovku.
➢ Minimální míra a druh nástražné ryby určeno podle bližších podmínek MO ČRS Jičín a
rybářským řádem.
➢ Chytá se non-stop od 18:00 dne 14. 8. 2020 do 10:00 dne 16. 8. 2020
➢ Lov je chyť a pusť. Veškeré ryby ulovené během závodů se pouští!
➢ Lov povolen na dva pruty na osobu.
➢ Způsob lovu a návnady je všestranný dle platného rybářského řádu.
➢ Dvoučlenný tým chytá po celou dobu závodu spolu, místo je neměnné.
➢ Veškerý lov bude probíhat dle platného rybářského řádu s výjimkou doby, kde je
povolen lov celou noc a možnosti zavážení bójky.
➢ Při nočním lovu (po setmění) musí být místo lovu trvale osvětleno neoslňujícím světlem.
Ukončení a vyhlášení:
Lov bude ukončen 16.8.2020 v 10:00 a po vyhodnocení úlovkových lístků budou vyhlášeny
výsledky. Každý tým odevzdá svůj úlovkový lístek do 10:30 na rybářské chatě.
Vyhlášen bude tým s největším počtem bodů a jednotlivec s nejdelším uloveným sumcem.
Po dobu konání závodů budou označená místa určená k lovu rezervována pouze pro
účastníky závodů.
Upozornění pro účastníky závodů
Jakékoliv nesportovní chování, jako je nešetrné zacházení s rybou, použití zakázaného druhu nástražní
ryby, při používání loďky omezování okolních lovících apod. je důvodem k okamžitému vyloučení
celého teamu ze závodu bez nároku na vrácení startovného. K příjezdu k vodě a parkování lze použít
pouze místa k tomu určená. Porušení povede k okamžitému vyloučení a přestupek bude potrestán
odebráním povolenky!
Upozornění pro všechny rybáře naši MO
POZOR! Předběžně se počítá s uzavřením nebo výrazným omezením rybolovu na Dvorcích po dobu
závodů pro ostatní rybáře. Rozhodnutí bude včas oznámeno, nejpozději 5 dnů před závody, podle počtu
přihlášených závodníků.

Případné dotazy směřujte na e-mail rybar.jicin@centrum.cz

