Český rybářský svaz MO Veselí nad Lužnicí
si Vás dovoluje pozvat na

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
13.ROČNÍK SE USKUTEČNÍ DNE 2.5.2020
PROPOZICE:
Místo závodů – Lužnice 7B (421 039)
GPS: 49.172971, 14.712634

Časový rozpis:
06.00 – 07.00 prezentace
07.00 – 10.00 první kolo závodu
10.00 – 11.30 přestávka, výměna míst, občerstvení
11.30 – 13.30 druhé kolo závodu
14.30
vyhlášení výsledků
Startovné: dospělí
děti od 10 do 15 let

– 300,-Kč
– 150,-Kč

1) Závodu se může zúčastnit každý člen ČRS s platnou povolenkou pro revír Lužnice 7B (421 039)
2) Pouze do naplnění stanoveného počtu osob (kapacita – max.počet závodníků 120)
3) Závodí se na jednu udici, pouze na položenou, s jedním návazcem, dle rybářského řádu. Každý
závodník musí mít podběrák, vezírek a vyprošťovač háčků.
4) Krmení povoleno, započítává se ryba od 25 cm.
5) Soutěžní ryba je ta, která není v té době podle rybářského řádu hájena.
6) Každá soutěžní ryba bude přeměřena a obodována rozhodčími (1cm = 1bod)
7) Rozhodčí má právo kdykoli přeměřit pro kontrolu ulovenou rybu
8) Ryby, které nedosáhnou zákonné míry, budou vráceny zpět vodě
9) V případě rovnosti bodů rozhoduje nejdelší ulovená ryba, případě i této shody, rozhoduje další
nejdelší ryba.
10) Hrubé porušení rybářského řádu bude potrestáno diskvalifikací.
11) Protesty – max. 15minut po skončení prvního i druhého kola, proti kauci 200,-Kč. V případě
neoprávněného protestu kauce propadá.
12) Pořadatel si vyhrazuje právo případné změny
13) Hájený úsek bude označen po nasazení rybami
vyhodnocení: Ceny-podle pořadí umístnění si závodník sám vybere z nabídnutých cen
-rádi přivítáme rybáře i nerybáře z širokého okolí
-občerstvení zajištěno od zahájení závodů
-po skončení závodů „ještě nekončíme“ – po celý den točené pivo, speciality na grilu dle
místní nabídky
Pro velký zájem a omezené množství míst doporučujeme si předem zařídit rezervaci pomocí
formuláře na www.mocrsveseli.cz/zavody/
nebo telefonicky: p.Ďurina – 721 421 883
Ostatní závodníci se mohou přihlásit přímo na místě závodu – pouze do naplnění stanoveného
počtu startujících!!!
Sponzoři závodu budou uvedeni na tabuli umístěné u kanceláře závodu.

