Prvomájové preteky
01.05.2019
Dlhé Kusy
Propozície pretekov
Organizátor:
Miesto konania:
Navigácia:
Bodované ryby:

MsO SRZ Piešťany
Dlhé Kusy, revír 2-3140-1-1
pri obci Horná Streda, bufet PINO Pláž



Lovné miesta
Max. počet pretekárov:
Štartovné:
Predaj lístkov:
Občerstvenie:
Odmeny:

kapor, sumec, šťuka, zubáč, amur, lieň
bodujú sa len ryby dosahujúce najmenšiu lovnú mieru

podľa vopred zakúpených štartovných lístkov
250
14,00€ / pretekár
od 24.04.2019 na sídle MsO, počas stránkových hodín príp.na mieste
v cene štartovného guláš – po skončení pretekov






1. miesto: 150,00€
2. miesto: 100,00€
3. miesto: 60,00€
najťažšia ryba pretekov: 50,00€
značkovaná ryba: 10€ (celkom 20ks v revíri)

Násada pred pretekmi:
Kapor K3: 2.000kg + 20ks rýb nad 5 kg
Revír:
štrkovisko, kaprový revír, dno štrkové miestami s jemným nánosom bahna, hĺbka 0,5m – 5m. Brehy štrkovo
trávnaté, s riedkym porastom topoľov a vŕb, rozloha 9,8 ha. Dominantné druhy rýb: kapor, amur
Povolený spôsob lovu:
položená a plávaná (v zmysle zákona 139/2002 Z. z.)
Rozvrh pretekov:
 06:00 - 07:00 prípadný dopredaj lístkov
 07:00 - 12:00 lov
 12:30 - 13:30 vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien
Privlastňovanie rýb:
podľa zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky. Po naplnení denného
limitu privlastnených rýb, chytá loviaci ryby systémom chyť a pusť, pričom bodované ryby sa mu
započítavajú
Povolený prút a vybavenie:
Rybárska udica s očkami alebo bez nich, ktorá môže byť osadená navijakom. Podberák, uvoľňovač háčikov
a meter povinné.

Systém hodnotenia:
1 cm = 1 bod
Víťazí pretekár s celkovým najväčším súčtom bodov. Pri celkovej rovnosti bodov víťazí pretekár s celkovým
najväčším počtom ulovených rýb.
Signál:
Zahájenie a ukončenie pretekov bude signalizované trúbením alebo výstrelom.
Zaobchádzanie s rybou :
Pri zdolávaní musí byť ryba podobraná podberákom, za prítomnosti rozhodcu šetrne zmeraná (ak je potreba)
a ihneď pustená späť do vody alebo zasakovaná / usmrtená. Ponechaná ryba musí byť v bodovacom preukaze
označená krúžkom. Ryby, ktoré sa budú započítavať do hodnotenia musia mať uvedenú celkovú dĺžku a musia
byť podpísané rozhodcom v štartovacom lístku. V opačnom prípade sa do hodnotenia nezapočítavajú.
Privlastnené / zasakované ryby ja zakázané vymieňať.
Správanie pretekárov:
Každý pretekár sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo
svojom okolí udržiavať poriadok. Účastníci sa týchto pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie a za svoje
konanie nesú vlastnú zodpovednosť, prípadne je za nich zodpovedný zákonný zástupca.
Viac informácií:

0919 324 040 – Pavol Schronk
www.piestany.mosrz.sk

Poznámky:
 bodujú sa len ryby ulovené v hlavovej časti ohraničenej predným okrajom pysku a žiabrovým
oblúkom.
 povinná výbava: podberák, uvoľňovač háčikov, meter
 V cene štartovného je porcia gulášu. Guláš sa bude podávať po skončení pretekov, pričom ako poukaz
slúži odovzdaný bodovací lístok v bufete PINO Pláž
 V prípade, že pretekár nemá záujem o guláš, je povinný odovzdať štartovací lístok po ukončení lovu
rozhodcovi, a to aj v prípade, že žiadnu bodovanú rybu neulovil!
Riaditeľ pretekov: Pavol Schronk
Hlavný rozhodca: Ján Hrysenko

MsO SRZ Piešťany
Lipová 70/10, Piešťany
IČO: 178209 206
DIČ: 2020538850
SLSP č. účtu 48278028/0900

