Pravidla pro lov PSTRUHA DUHOVÉHO v roce 2016/2017
Vážené kolegyně a kolegové,
v letošním roce jsme připravili pro členy našeho spolku zpestření rybolovu ke konci roku a případně
i počátkem roku příštího. Jde o lov Pstruha duhového v prostoru rybničního hospodářství na Staré
líhni ve Spytihněvi, přesněji na části rybníka „Výtažník“. Celkem je nasazeno cca 250 kg PD o
hmotnosti asi 0,4 kg/ks a výše . Část ryb je ve velmi slušné velikosti až k 50 cm délky.
Podmínky pro lov PD:
-

-

-

Lov PD je povolen jen pro členy RS Napajedla/Spytihněv, člen spolku se prokáže před
začátkem lovu dozoru na líhni platnou povolenkou nebo členským průkazem
Lov je povolen na 1 prut bez omezení nástrahy (muška, přívlač, živočišné nástrahy)
Pokud přijdou během zimy silnější mrazy, je povolen lov „na dírkách“ - v případě, že bude
dostatečná únosnost ledu (rozhodne dozorující člen RS). Pokud máte pochyby o možnosti
lovu v daný víkend (např. z důvodu klimatických podmínek) informujte se o aktuální
situaci na tel. 608/612 999, p. Mišurec
Lov se provádí pouze Soboty a Neděle v době od 8 – 12,00 hod.
Lov je povolen od 1.12. resp. první víkend v prosinci tj. 3. a 4.12, dále 10. a 11.12.,
17. a 18.12., vyjímečně 22. a 23.12. (prodáváme na líhni kapry), 31.12. , neloví se v době
vánočních svátků 24., 25. a 1.1.2017
Po domluvě pokud bude větší počet zájemců i mimo tyto termíny
Pokud se ryby nevychytají již během prosince, pokračuje lov o víkendech v lednu 2017 a dle
podmínek dále.
Ukončení lovu PD bude vyvěšeno na webových stránkách spolku a na bráně Staré líhně ve
Spytihněvi
Lov se provádí na vlastní nebezpečí, z důvodu omezeného prostoru výkonu lovu dodržujte
mezi sebou při lovu bezpečnou vzdálenost

CENA:
-

Cena povolenky je 50 kč (vydává se při příchodu na líheň)
Je povolen odlov max. 3 ks PD denně, po ulovení 3 ks denní lov končí, není povoleno
pokračovat v lovu byť způsobem „chyť a pusť“
Ulovená ryba se nevrací ! Ulovená ryba se považuje za ponechanou, zakazuje se
přechovávání živé ryby a rybu je třeba co nejdříve po ulovení usmrtit.
Po ukončení lovu nutno odevzdat povolenku, jinak nebude umožněn další lov
Možnost občerstvení teplým nápojem

Přijďte si zachytat a pobavit se v době, kdy ostatní ryby neberou !
PETRŮ ZDAR
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