1. ročník – Rybářské týmové závody v lovu kaprů
Všemina, 48 – hodin

Termín konání: 27.5.2022 až 29.5.2022
Místo konání: přehrada Všemina 5 ha 49°17'28.920"N, 17°51'48.455"E
Startovné: 7000,- Kč za tým (dva členové)
Počet týmů: 16
Losování: Nejdříve se vylosuje pořadí v jakém budou jednotlivé týmy losovat o lovný úsek
a v tomto vylosovaném pořadí pak zástupce týmů vylosují svůj lovný úsek.
REGISTRACE TÝMŮ A PLATBA STARTOVNÉHO: startovné ve výši 7000,- Kč se hradí
do čtrnácti dní po registraci na číslo účtu.
V případě odhlášení týmu do 29. 4. 2022 se vrací celá záloha, po tomto datu se uhrazená
záloha nevrací. Lze pouze přeregistrace na nový tým.
Přihlášky: odkaz na přihlášení ZDE
Telefon: p. Kolář - 731 644 759
Číslo účtu: 35-1400210319/0800 (do poznámky uveďte název týmu)
Ceny: 1. Místo 21 000,- Kč + pohár
2. Místo 14 000,- Kč + pohár
3. Místo 8 000,- Kč + pohár
Cena za první bodovanou rybu 1500,- Kč
Cena za největší rybu závodu 1500,- Kč

Časový rozpis:
Pátek:

Sobota:
Neděle:

7:30 - 8:00 hod - prezentace závodníků
8:00 - 8:30 hod - losování
8:30 – 12:00 – přesun lovného místa, mapování a zakrmení lovného sektoru
12:00 hod. start závodu
Průběh závodu
12:00 hod ukončení závodu
13:00 hod vyhlášení výsledků

Hodnocení:
součet hmotností 5 kusů nejtěžších ryb (Kapr, amur) o minimální hmotností 5 kg. V případě
shody rozhoduje nejtěžší ulovená ryba, pak druhá nejtěžší ulovená ryba.
Propozice závodu:
Lov se provádí dle zákonu o rybářství, bližších podmínek lovu ryb a propozic rybářských
závodů. Povolenými způsobem lovu je pouze lov na položenou. Mezi povolené nástrahy
patří pouze boilies, pelety nebo jejich imitace. Za návnady lze použít boilies, pelety, dipy,
obalovací pasty, method mixy, řepku, konopné semínko a tygří ořech, KUKUŘICE JE
ZAKÁZÁNA. Bodovanou rybou je kapr a amur s hmotností ≥ 5 kg.
Velký důraz bude kladen na šetrné zacházení s rybou. Po ulovení bodované ryby je nutné o
tomto bezprostředně informovat rozhodčího. Ulovená ryba musí být uložena na
odháčkovací podložce, kde bude zdokumentována (zvážena, proveden zápis do závodní
povolenky k lovu a vyfotografována) přivolaným rozhodčím nebo uložena do ekovezíru (tj.
carpsack) pokud rozhodčí není momentálně přítomen. Každý člen týmu loví maximálně na
2 udice, kdy každá udice smí být opatřena maximálně jedním návazcem s jedním
jednoháčkem s průběžnou montáží. Zákaz použití krmítek jakéhokoliv druhu. Při lovu musí
být na každé nastražené udici použit systém zadního olova (back lead). Každý tým, loví
pouze ve svém sektoru, kterým je výseč vodní plochy ohraničená kolmicemi, které jsou
vedeny krajními body lovného sektoru, jenž jsou vyznačeny na březích lovného úseku (viz
mapa lovného úseku). Během celé doby konání závodu se uplatňuje metoda „chyť a
pusť“ tzn., že všechny ulovené ryby budou vráceny zpět do vody v nejbližší možné době.
Ke zmapování lovného sektoru je možné použít pouze nahazovací echolot nebo marker.
Čluny, lodě nebo zavážecí lodičky jsou zakázány před i během závodu, platí zákaz
jakéhokoliv označení lovného místa tyčovou bójkou nebo H – systémem. Ke krmení je
možné kdykoliv v průběhu závodu použít raketu nebo kobru. V době závodu je jakýmkoliv
způsobem zakázáno zavážení nebo zalétávání nástrah. Lov se provádí pouze ze břehu
vlastního lovného sektoru. Pokud se týmu dostane chycená ryba do vedlejšího sektoru,
může do něj vstoupit s vědomím sousedního týmu. Při zdolávání ryby si musí počínat, tak
aby sousední tým co nejméně omezil. V průběhu závodu nesmí členům závodního týmu
pomáhat jakákoliv další osoba (při všech činnostech souvisejících s vlastním lovem).
Po celou dobu závodu musí být na stanovišti přítomen alespoň jeden člen týmu. Pokud
chtějí oba dva členové opustit stanoviště zároveň, musí všechny nahozené udice vytáhnout z
vody. V případě odstoupení jednoho člena týmu může druhý člen týmu pokračovat v lovu
pouze se dvěma udicemi.

Do povinné výbavy každého týmu patří: podběrák s délkou ramen alespoň 80 cm, podložka
pod rybu(vaničkového typu) , dezinfekce (clinic) k ošetření vpichu po háčku apod., pean a 2
ks ekovezíru (tj. carpsacku).
V průběhu závodu je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do břehu,
poškozovat okolní porost a rozdělávat oheň. Nadzemní gril a campingový vařič je povolen.
Důraz bude kladen na dodržování pořádku. Po skončení závodu jsou členové závodního
týmu povinni své místo uklidit.
Parkování vozidel se provádí na obvyklých parkovištích.
V době závodu platí pouze závodní povolenka.
Na základě hrubého porušení pravidel, kterými se rozumí nerespektování zákona o
rybářství, bližších podmínek lovu ryb, propozic závodů, pokynů hlavního a úsekového
rozhodčího, nedodržení etiky sportovního rybolovu, nevhodného verbálního nebo fyzického
obtěžování bude daný tým potrestán okamžitou diskvalifikací bez náhrady vrácení
startovného.
Případné protesty lze předložit pouze hlavnímu pořadateli a to p. Jméno Tomáš Löffelmann
(tel: 725 949 819). Protest lze předložit pouze před složením kauce ve výši 1000 Kč. Tato
kauce je vratná pouze v případě oprávněného protestu v opačném případě propadá ve
prospěch pořadatele závodu. Protest je možné podat nejpozději do konce závodu. Poté
nebude na protesty brán zřetel.
Pořadatel rybářských závodu si vyhrazuje právo učinit změnu v propozicích závodů. V
případě neúplného obsazení závodu má pořadatel právo ponížit ceny a počet lovných
sektorů. Účastníci závodu loví na své vlastní nebezpečí a se stanovenými pravidly závodu
souhlasí a svůj souhlas stvrzují uhrazením startovného. Závodníci souhlasí s pořizováním
fotografií a videonahrávek, které mohou sloužit pro reklamní a mediální účely a
zpracováním osobních údajů dle pravidel GDPR.

