Propozice rybářských závodů
„Jarní DVORECKÉ závody 07.05.2022“

- rybářských závodů se může zúčastnit pouze člen MO ČRS Jičín, závodící musí mít platný
rybářský lístek a sebou členskou legitimaci,
- přihlášení do závodů je možné v den závodu na rybářské klubovně MO na rybníku Dvorce,
poplatek za závody činí 100,-Kč, zde poté každý závodník obdrží startovací lístek, na který
bude pouze rozhodčí zaznamenávat získané body během závodu,
- závady se konají na sportovním revíru Dvorce za každého počasí a to od 06.00 hod.,
losování míst pro oba poločasy bude od 05.00 hod. v klubovně MO, závod je rozdělen do
dvou poločasů a to od 06.00 do 09.00 hod, poté je 30 minut přestávka na přestěhování na
místo pro druhý poločas, který bude probíhat od 09.30 hod. do 12.00 hod., po ukončení
proběhne vyhodnocení závodů spojené s předáváním cen nejlepším závodníkům,
- bodují se ulovené ryby za hlavovou část a to kapr, amur, lín, karas, jelec, úhoř co 1 cm to 1
bod; ostatní ryba (cejn, perlín, plotice) nad 20 cm své délky co 1 cm to 1 bod; dravá ryba se
okamžitě vrací vodě a neboduje se;
- lov je povolen pouze na jednu udici s jedním návazcem a jedním háčkem, a to způsobem
plavaná, feeder a položená, bodované ryby se šetrně za přítomnosti rozhodčího změří a poté
se neprodleně vrátí do vody, během závodu chycené ryby není dovoleno si přivlastňovat,
zvláštní cena bude vyhlášena za nejdelší ulovenou rybu,
- v případě shodného výsledku vyhrává ten závodník, který ulovil více ryb,
- před závodem a během závodu je povoleno zakrmovat 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 dle rybářského řádu, a to zejména podběrák a
vyprošťovač háčků (pean), k uchovávání ryb je vhodné i šetrný vezírek s kruhy (uchování
ulovené ryby do příchodu rozhodčího) nebo nádoba s vodou,

