DVORECKÝ KAPR 2020
MO ČRS Jičín si dovoluje pozvat své členy na již tradiční závod v lovu kapra a amura
„Dvorecký kapr 2020“ ve dnech 26. 6. – 28. 6. 2020 na Dvoreckém rybníku.
Závod je určen pro všechny milovníky „kaprařiny“, kteří si chtějí zachytat ve dvoučlenných
týmech.
Prezentace: Registrace týmů probíhá do 20. 6. 2020 na e-mail rybar.jicin@centrum.cz nebo na
tel. 739 035 947 p.Štieber. Samotná prezentace začne 26.6.2020 v 10:00 na Dvorecké chatě.
Startovné ve výši 100,- Kč na osobu bude zaplaceno při prezentaci.
Základní pravidla:
Bodován je pouze kapr od 60 cm a amur od 65 cm délky.
Do celkového hodnocení se započítávají jen 3 nejdelší ryby (s nejvíce body)!
Boduje se podle délky s progresí, tj. za velkou rybu je výrazně více bodů než za rybu
průměrnou – viz. příloha „přepočítací tabulka“
Chytá se non-stop od 16:00 dne 26.6.2020 do 14:00 dne 28.6.2020
Dvoučlenný tým chytá po celou dobu závodu spolu, místo je neměnné
Chytá se systémem chyť a pusť. Veškerá chycená ryba bude po změření vrácena zpět vodě.
Z důvodu ochrany ulovených ryb proti poškození je každý tým povinen používat při
vyháčkování podložku pod ryby komerčně prodávanou. Za účelem krátkodobého uchování ryb
(po ulovení do změření rozhodčím) je každý tým povinen používat „sak“ nebo „ekovezírek“
z jemné tkaniny. Uchování ryb ve „standardním“ vezírku z hrubé síťoviny není
povoleno.
Bodované ryby potvrzuje sousední tým. Úlovky nad 75cm dokumentujeme vyfocením
s metrem podél ryby.
Lov povolen na dva pruty na osobu
Způsob lovu je pouze na položenou s jedním návazcem a jedním háčkem na udici. Používání
krmítek zakázáno.
Návnada a nástraha je libovolná dle platného rybářského řádu.
V den zahájení závodů, tj. 26. 6. 2020 je povoleno od 10:00 – 20:00 zakrmování lovného
místa z loděk a člunů. V dalších dnech závodu je zakrmování z loděk zakázáno! Krmné
místo lze označit bójkou, ale pouze tyčovou - sklopnou (nelze používat jiné typy bójek nebo jinak
označovat lovné místo). Každý team zodpovídá za odstranění bójky bezprostředně po ukončení
závodů, tj. do 15:00 28.6.2020
K vnadění nelze používat tvrdé, tepelně neupravené luštěniny.
Veškerý lov bude probíhat dle platného rybářského řádu s výjimkou výše uvedených omezení a
doby, kde je povolen lov celou noc.
Při nočním lovu (po setmění) musí být místo lovu trvale osvětleno neoslňujícím světlem.
Při porušení výše uvedených pravidel bude tým ze závodu bez náhrady vyloučen
Ukončení a vyhlášení: Lov bude ukončen 28.6.2020 v 14:00
Úlovkové lístky odevzdá každý tým do 15:00 na rybářskou chatu.
Vyhlášení výsledků bude provedeno cca v 15:30.
Vyhlášen bude tým s největším počtem bodů a jednotlivec s nejdelším uloveným kaprem.
Vítězové se budou pyšnit titulem ‘Jičínský KAPRAŘ roku 2020‘
Upozornění pro účastníky závodů
Jakékoliv nesportovní chování, jako je nešetrné zacházení s rybou, použití zakázaného krmení, 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.

