Propozice rybářských závodů„DĚTI – DVORCE 14.05.2022“
- rybářských závodů se může zúčastnit pouze člen MO ČRS z.s. Jičín v kategorii „děti“ dle
platných stanov této organizace, závodící musí mít platný rybářský lístek a zaplacený členský
příspěvek (legitimaci s sebou, bude kontrolováno)
- závody se konají na sportovním revíru „Dvorce“.
- Sraz účastníků od 07.00 hod. v rybářské klubovně na „Dvorcích“ a losování míst na
„verandě“ hned při příchodu.Poté nástup na vylosované místo.Zahájení krmení v 7.50 hod.
Příprava udic po příchodu na místo.
Zahájení závodu v 08.00 hod. ukončení v 11.00 hod. , chytá se bez poločasu.
-Po ukončení závodu proběhne vyhodnocení pořadí závodníků spojené s předáváním cen.
Vítězí ten , kdo nachytal nejvíce „bodů“.V případě rovnosti bodů je lepší ten, kdo nachytal
větší počet ryb.V případě další rovnosti rozhodne los.
- během závodu je povolena účast dospělého doprovodu u závodníka, kdy tento však nesmí
zasahovat do vlastního průběhu závodu (nesmí zakrmovat, manipulovat s udicí závodníka,
navazovat háčky a podebírat ryby). Při „jakýchkoliv potížích“ závodník volá příslušného
rozhodčího, který rozhodne o dalším řešení. Přijetí nedovolené pomoci se trestá vyloučením
závodníka.
- bodují se všechny ulovené ryby a to 1 cm – 1 bod, lov je povolen pouze na jednu udici a to
způsobem plavaná, feeder, položená s jedním návazcem a jedním háčkem. Do soutěže se
nepočítají „podseknuté ryby“.Ulovené ryby se šetrně za přítomnosti rozhodčího změří a poté
se neprodleně vrátí do vody, Úlovek zapíše rozhodčí do startovního lístku. Během závodu
soutěžící dodržuje etiketu rybáře!!!!
Je zakázáno přivlastnit si během závodu chycené ryby,
- před závodem a během závodu je povoleno zakrmovat (zač. 7.50. hod) dle vlastního
uvážení a to krmením dle rybářského řádu bez omezení množství, jako nástraha je povoleno
vše dle rybářského řádu,
- závodník musí míst povinnou výbavu a doklady dle rybářského řádu a to zejména podběrák,
vyprošťovač háčků (pean), metr, psací potřeby aj.
Každý účastník závodu se soutěže zúčastňuje na vlastní nebezpečí!!!!!!!
V Jičíně dne 25.4.2022

Vypracoval : organizační výbor

Poznámka pro rodiče: závodí děti pro ověření jejich dovedností a zkušeností. Ať ukáží, co
umí!!!

