Slovenský rybársky zväz - MO SRZ v Šahách
Propozície a časový rozvrh pretekov v LRU pre členov SRZ do 15 rokov.
Miesto konania : VN Vyškovce,
Dátum : 11. mája 2019
Riaditeľ pretekov :
Hlavný rozhodca :
Losovanie stanovíšť:

č. revíru 2 – 5530-1-1

Mgr. Dezső Pálffy
Karol Kovács, PhD.
Karol Kovács, PhD., Mgr. Dezső Pálffy,

Časový rozvrh pretekov :
7,00 - 7,30 hod.
7,30 – 7,35 hod.
7,30 - 7,55 hod.
7,55 - 8,00 hod.
8,00 hod.
12,00 hod.
12,05 - 12,30 hod.
12,30 – 12, 50 hod.
12,50 - 13,15 hod.

- Losovanie stanovíšť
– Krátke poučenie
- Odchod pretekárov na stanovištia
- Zakrmovanie
( prvý zvukový signál )
- ZAČIATOK PRETEKOV
( druhý zvukový signál )
- KONIEC PRETEKOV
( tretí zvukový signál )
- Dokončenie váženia úlovkov
- Vyhodnotenie
- Vyhlásenie výsledkov , odovzdanie cien a ukončenie pretekov

Technické ustanovenia :
1) Pretekov sa môžu zúčastniť členovia SRZ do 15 rokov( tí ktorí majú oprávnenie loviť len na jednu udicu)
ktorí sú držiteľmi platného povolenia na rybolov. Každý pretekár súťaží na vlastné nebezpečenstvo.
2) Po skončení pretekov je ďalší lov zakázaný.
3) Loviť možno na jeden prút s najviac dvoma nadväzcami. Loví sa len z brehu.
4) Hodnotí sa len kapor a to za každý gram hmotnosti ulovenej ryby jeden bod. Pri rovnakej hmotnosti
úlovkov u viacerých pretekárov sa hodnotí väčší počet ulovených kusov. Pri prípadnej zhode sa rozhodne
náhodný žreb.
5) Úlovky musia byť uchované živé v predpísaných sieťkach.
6) Pretekár si môže ponechať jedného kapra so stanovenou lovnou mierou od 45 cm do 70 cm. Po privlastnení
ryby nie je možné ju vymeniť za inú! Kapor nad 70 cm sa neprivlastňuje!!! Ponechané úlovky treba zapísať
do prehľadu o úlovkoch!
7) Pri ulovení akéhokoľvek sumčeka amerického je zákaz vrátiť ho späť do vody.
8) Pretekárovi, ktorý uloví najviac sumčekov amerických (za každý gram hmotnosti jeden bod) bude udelená osobitná cena!!!
9) Lov sa môže vykonávať iba vo vyznačenom priestore vylosovaného stanovišťa, v ktorom sa počas
pretekov môže zdržiavať len pretekár prípadne rozhodca alebo člen organizačného štábu pretekov.
Iné osoby len so súhlasom člena organizačného štábu.
10) Je zakázané navzájom si vymieňať úlovky, alebo sa s nimi spolčovať.
11) Pri zdolávaní ryby môže pretekár požiadať o pomoc rozhodcu alebo dozor – ďalšia pomoc nie je dovolená!!! Zaseknutá ryba v priebehu pretekov musí byť zdolaná najneskôr do 15 minút po skončení pretekov.
12) Každý pretekár súťaží na vlastné nebezpečie.
13) Reklamácie a protesty je možné podať riaditeľovi pretekov do konca odváženia posledného úlovku za poplatok 10€. Každý pretekár je povinný si poupratovať stanovište a odviesť smetí.
14) Za nedodržanie týchto propozícií bude pretekár diskvalifikovaný bez náhrady štartovného.
15) Na každých cca10 pretekárov je určený jeden rozhodca, ktorému hlásia pretekári jednotlivé úlovky. Rozhodca tieto úlovky zaeviduje na príslušné číslo stanovišťa s menom pretekára. Nezaevidované úlovky nebudú hodnotené! Rozhodcovia budú vážiť úlovky priebežne počas pretekov a prípadne po ich skončení.

V prípade nutnosti alebo núdze, napr. zlých poveternostných podmienok si organizátor vyhradzuje právo
na prerušenie, alebo ukončenie pretekov. V takomto prípade bude určené poradie v momente ukončenia
pretekov. Organizátor neručí za majetok účastníkov pretekov v love rýb.
Organizátori pretekov Vám prajú príjemné športové zápolenie

a veľa úlovkov !

JARNÉ ZARYBNENIE NA RYBÁRSKE PRETEKY BOLO SPOLUFINANCOVANÉ
Z DOTÁCIE OD MESTA ŠAHY.

