Závodní řád
pro IV. ročník rybářských závodů pro dospělé

O pohár předsedy ČRS
Středočeského územního svazu
Datum konání 5. května 2019 rybník Stržený obec Milín
GPS: 49°37‘32.114“N, 14°4‘36.028“E
Akce je pořádána pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana,CSc.

1) Závod je na jedno kolo, losuje se jedno místo, pro celý průběh
závodu
a číslo losu zapíše soutěžící na bodovací průkaz.
2) Způsob lovu = feeder, položená, plavaná s jedním návazcem
a jednoháčkem.
3) Máme připravena místa pro handicapované rybáře.(držitele průkazu
ZTP nebo ZTP/P)
4) Handicapovaný rybář muže mít 1 pomocníka (každý si zajistí sám)
a budou pro ně samostatné poháry za vítězství.
5) Lov povolen na 1 prut.
6) Závod trvá 4 hodiny. Vítěz = nejvyšší součet bodů.
7) Bodování – do výsledku budou započítány všechny druhy živých,
ulovených ryb, 1 gram ulovené ryby = 1 bod. Body zapisují pouze
označení rozhodčí. Kolo je zahájeno a ukončeno zatroubením.
8) Vezírek s rybami musí zůstat ve vodě až do příchodu skupiny
vážných na závodníkův úsek. Po vyzvání závodníka vážným jsou
ryby přineseny jen v samotném vezírku k váze. Ryby se váží,

nepočítají se. Výsledek je oficiálně zapsán, úlovek se po zvážení a
podepsání závodníkem vrací ihned do vody s maximální šetrností.
9) Ryba, která byla vylovena, až po ukončení závodu nebude
počítána.
10) Při rovnosti bodů rozhoduje los.
11) Závodit mohou všichni, bez rozdílu věku, kdo mají čas, chuť, zaplatí
startovné a zapíší se na startovní listinu.
12) Každý závodník má povinnost umožnit rozhodčím závodu okamžité
zvážení úlovku a jeho navrácení vodě.
13) Povinné vybavení: každý závodník musí mít vlastní vezírek a
podběrák.
14) Krmení povoleno 10 minut před zahájením závodu a v celém jeho
průběhu.
15) Soutěžící je povinen na místě rybolovu udržovat pořádek. Před
odchodem od vody je nezbytně nutné provést důkladný úklid!
16) Organizační výbor si vyhrazuje právo na změnu časového
harmonogramu závodu.
17) Stížnosti týkající se závodu musí být podány nejpozději do 15 minut
po oficiálním ukončení závodu. Písemnou stížnost adresovanou
pořadatelům závodu musí být podána současně se zálohou 500,Kč. Pokud pořadatel shledá stížnost za neoprávněnou, záloha
připadne
ve prospěch organizátorům závodu.
18) Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.
19) Nedodržení závodního řádu má za následek vyloučení závodníka
rozhodčím ze závodu.

Sponzoři závodu

Děkujeme i dalším neuvedeným sponzorům akce.

