SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ
Prezentácia:

12.5.2018

Pretekov sa môžu zúčastniť len členovia MO SRZ STROPKOV
prezentácia súťažiacich sa uskutoční v čase od 900 do 1030 hod.





platné povolenie na rybolov (miestne alebo zväzové r. 2018)
platný ročný rybársky lístok na rok 2018
splnenie si členských povinností (platná členská známka r. 2018)
zaplatenie štartovného v čiastke
deti

2,- €

dospelí

5,- €

 po ukončení prezentácie, ďalšia prezentácia nie je prípustná.
 žrebovanie stanoviska od 1030 do 1100 hod.

Poučenie a vyžrebovanie stanovišťa:
Poučenie pretekárov o 1100 hod. Po poučení a vyžrebovaní stanovištia si pretekár prevezme štartovné číslo,
ktoré si pripevní na svoj chrbát. Po skončení preteku ho odovzdá svojmu rozhodcovi. (štartovné číslo je totožné
s číslom vyžrebovaného stanovištia). Číslo stanovištia má pretekár po svojej ľavej ruke v smere lovu.

Prípravný čas a čas na kŕmenie
Kŕmenie sa uskutoční v čase od 1145 do 1200 hod. Každý pretekár má na kŕmenie čas 15 minút.
Pretekárom je dovolené po vyžrebovaní zaujať svoje stanovište, pripraviť náradie, krmivo, návnady a vykonať
meranie vodného stĺpca. Pretekárom nie je dovolené kŕmenie až do zaznenia prvého signálu oznamujúceho
kŕmenie.

Čas a spôsob vykonávania súťaží:
Samotná súťaž vykonávaná podľa tohto súťažného poriadku trvá 180 minút (3 hodiny) v čase od 1200 do
1500hod. Lov rýb (začiatok súťaže) je povolený po zaznení druhého signálu. V prípade prerušenia v dôsledku
vyššej moci (búrka) je možné súťaž prerušiť, alebo skrátiť o čom rozhodne hlavný rozhodca. Počas trvania
celého preteku nie je povolená cudzia pomoc. V kategórií deti je možná pomoc rozhodcu. Priebežné kŕmenie je
povolené.

Udica, počet prútov, použité nástrahy:
 Udica detí musí byť vybavená plavákom a jedným jednoduchým háčikom, ktorého veľkosť nie
je stanovená.
 Dospelý môžu loviť jednou udicou na plavanú, alebo na položenú (na ťažko) jedným
jednoduchým háčikom, ktorého veľkosť nie je stanovená.
 Počas pretekov pretekári môžu mať pripravené ľubovolné množstvo prútov, ale loviť môžu len
jedným z nich.
 Je možné použiť nástrahy rastlinného a živočíšneho pôvodu. Lov na umelé nástrahy, živú alebo
mŕtvu rybku je zakázaný.

Základná výbava pretekára:
Súčasťou základnej výbavy loviaceho je sieťka na prechovávanie rýb z pevnými oblúkmi, podberák
a uvoľňovač háčikov.

Úlovky
Pretekári sú povinní ulovené hospodársky cenné ryby prechovávať v sieťkach.. O prechovávaní ostatných rýb
rozhodne hlavný rozhodca. Náhodne zaseknutá ryba mimo tlamu sa považuje za platný úlovok. Úmyselné
podsekávanie rýb nie je dovolené. Pretekári u ktorých bude zistená poškodená hospodársky cenná ryba budú
sankcionovaní rozhodcovskou komisiou odpočítaním 20 bodov za každú poškodenú hospodársky cennú rybu.
Pstruh sa po ulovení ihneď púšťa do vody a Kapor nad 70cm sa po zmeraní taktiež ihneď púšťa späť do vody.

Postup pri vážení úlovkov
Váženie bude vykonávať rozhodcovská komisia minimálne o troch členoch po ukončení súťaže.
 Hlavný rozhodca bude riadiť činnosť skupiny
 Jedna osoba bude zodpovedná za váženie
 Ďalšia za zápis hmotnosti do oficiálneho dokumentu.
Váženie bude na vopred stanovenom mieste. Rozhodca a jemu zverený pretekári sa dostavia spolu z ulovenými
rybami, tieto sa odvážia a zistený výsledok bude zapísaný do oficiálneho dokumentu. Po tomto úkone budú
ryby vrátené späť do vody. Pretekár musí byť prítomný pri vážení svojich úlovkov. Celý priebeh kontroluje a
výslednú zaznamenanú hodnotu hmotnosti úlovkov podpisuje v oficiálnom dokumente.

Rozhodcovia:
Hlavný rozhodca je hospodár MO SRZ. Osobní rozhodcovia – sú určovaní hlavným rozhodcom alebo
členom výboru. Osobní rozhodcovia musia zotrvať na stanovenom mieste až do ukončenia váženia jemu
zverenej skupine pretekárov.

Hodnotenie:
Celkové hodnotenie spočíva zo súčtov bodov za celkovú hmotnosť a počtu ulovených rýb.





1 dkg = 1 bod
1 ks = 1 bod
Pstruh = 30 bodov
Kapor nad 70cm- 1cm = 10 bodov

Používané signály:
1.signál v čase 1145 hod.
 pretekári môžu hrubo kŕmiť guľami krmiva , ktoré môžu obsahovať aj návnady živočíšneho pôvodu
2.signál v čase 1200 hod.
 je určený na začiatok pretekov (180 minút)
3.signál v čase 1500 hod.
 znamená ukončenie pretekov. Po tomto signále žiadna ryba nebude započítaná, s výnimkou tej, ktorá
bola jednoznačne zaseknutá pred signálom, alebo so signálom vytiahnutá z vody / do vzduchu /.

