DVORECKÝ SUMEC 2016
MO ČRS Jičín si dovoluje pozvat své členy na závody v lovu sumců “Dvorecký
sumec 2016 “ ve dnech 19.8. - 21. 8. 2016 na Dvoreckém rybníku. Závod je určen
pro všechny milovníky lovu sumců, kteří si chtějí zachytat v dvoučlenných
týmech.
Prezentace: Registrace týmů probíhá do 18. 8.2016 na E-mail dvoreckykapr@seznam.cz
nebo na tel. 776730205 p. Hušek. Při registraci uveďte místo, kde by jste rádi chytali.
Rozdělení lovných míst proběhne vzájemnou dohodou jednotlivých týmů. Pokud se týmy
nedohodnou, proběhne o sporná místa los. Místo si lze rezervovat předem na uvedených
kontaktech.
Samotná prezentace začne 19. 8. 2016 v 17:00 na Dvorecké chatě. Startovné ve výši 100,Kč za dvojici bude zaplaceno při prezentaci.
Pravidla závodu:
Bodován je pouze sumec od 90 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 nástražné ryby je 25cm. Pokud je minimální míra nástražné ryby
omezena rybářským řádem, platí tato míra
Chytá se non-stop od 18:00 dne 19. 8. 2016 do 9:00 dne 21. 8. 2016
Chytá se systémem chyť a pusť. Veškerá chycená ryba bude po změření vrácena zpět
vodě.
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 21.8.2016 v 9:00 a po vyhodnocení úlovkových lístků budou vyhlášeny
výsledky.
Vyhlášen a oceněn diplomem bude tým s největším počtem bodů a jednotlivec s nejdelším
uloveným sumcem.
Během závodů nebude zajištěno občerstvení. Po dobu konání závodů budou označená
místa určená k lovu rezervována pouze pro účastníky závodů.
Ostatním rybářům se za toto omezení výbor MO ČRS Jičín předem omlouvá.
Případné dotazy směřujte na e-mail dvoreckykapr@seznam.cz

