PRAVIDLÁ RYBOLOVU V MESIACI

OKTÓBER
1.
Na VN Bokša II. je rybolov obmedzený.
2.
Denný čas lovu rýb v kaprových vodách v mesiaci október:
4.00 do 24.00 hod.
Upozorňujeme, že uplynutím 30. septembra skončil 24-hodinový nepretržitý
denný čas lovu rýb!

3.
Povinnosťou loviaceho pred začatím lovu je zapísať do záznamu o úlovkoch
čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla
rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať. Čísla revírov MO SRZ
Stropkov pre zápis do záznamu o úlovkoch: VN Stropkov 4 – 3840, VN
Bokša I. 4 – 3240, Ondava 4 – 1680, VN Domaša 4 – 3330.
Loviaci rybár je povinný zapísať dátum a revír do nového riadku v zázname o
dochádzke a úlovkoch po privlastnení a zapísaní každej z rýb, ktoré sú uvedené
vo Vyhláške č. 185/2006 Z. z. § 14 ods. 2. (kapra rybničného, zubáča
veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, lososovitých
druhov rýb, lipňa tymiánového, podustvy severnej a mreny severnej).
Každý loviaci rybár je povinný mať pri love meradlo potrebné na zistenie dĺžky
ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák.
Lov rýb na plávanú a položenú môže loviaci vykonávať len vtedy, ak počas lovu
môže s rybárskym prútom okamžite manipulovať.
Pri love nástrahových rybiek pomocou čereňa je možné použiť len jeden čereň s
plochou sieťoviny najviac 1m2 a s veľkosťou ôk siete najviac 1cm×1cm uchytenej
na konštrukcii. Lov čereňom sa považuje za lov rýb na jednu udicu.

Pri love na prívlač nie je možné loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednou
nástrahou.
Loviaci je povinný po skončení lovu rýb odstrániť akékoľvek označenie miesta
vnadenia alebo nahadzovania.
Pripomíname povinnosť osvetlenia miesta lovu rýb po uplynutí jednej hodiny od
západu slnka do času osvetlenia miesta lovu rýb prirodzeným svetlom.

4.
Individuálna ochrana rýb v mesiaci október:
hlavátka podunajská (okrem hraničných vôd), pstruh potočný, pstruh jazerný, úhor
európsky, sih maréna, sih peleď a celoročne chránené druhy rýb a ostatných
vodných organizmov.

