MEMORY CUP
KARLA FORSTA
PROPOZICE RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ
Soutěž je pořádána:
-

jako vzpomínka na uznávaného rybáře, odborníka a průkopníka v chovu ryb Karla Forsta,
jehož srdeční záležitostí v lovu ryb byl prut se splávkem.
pro vyznavače sportovního pojetí rybolovu s jednou udicí

Soutěž zahrnuje tři disciplíny:
1. Lov ryb
2. Hod na terč s kruhy „Arenberg“
3. Hod na terč na vodě

1. Lov ryb
Této rybářské soutěže se mohou účastnit všichni členové RS Napajedla-Spytihněv starší 16let s
platným rybářským lístkem.
a) Lov je povolen pouze na jeden prut, bič. Jejich kombinace v průběhu lovu je povolena.
Zvolený způsob lovu (feeder, picker, match, bolognese nebo bič) si závodník volí podle svého
uvážení. Klasická položená je povolena. Sestavení prutu, biče a zvolené nástrahy, návnady
musí odpovídat rybářskému řádu. Lov na živou nebo mrtvou rybičku nebo lov přívlačí není
povolen.
b) Vnadění v neomezeném množství i masokostními červi je povoleno. Zavážení, zalétávání,
zaplavávání návnad a nástrah je zakázáno.
c) Do soutěže jsou bodovány úlovky všech druhů neušlechtilých ryb, nemajíc stanovenou
lovnou délku - tzv. „Bílá ryba“. Ušlechtilá ryba a ryba se stanovenou délkou podle rybářského
řádu, musí být hned po ulovení vrácena vodě. Odst. IV, bod 2., během závodů neplatí.
Závodník může během závodů ulovit a zasakovat více jak 7kg ryb. Je povinen své úlovky
zabezpečit tak, aby nebyly poškozeny a po vyhodnocení (zvážení, přepočítání) mohly být
vráceny vodě.
d) Úlovky se hodnotí:
- za každý ulovený kus – 1 bod
- za každých 100g hmotnosti – 1 bod
e) Loví se po dobu tří hodin z jednoho vylosovaného lovného místa. Lovné místo má možnost
závodník prokrmit a připravit k lovu až po rozlosování všech závodníků, hodinu před
závodem.
f) Cizí pomoc při přípravě nářadí nebo jeho opravě, či přípravě nástrah a zdolávání ryb se po
dobu závodů zakazuje.

g) Chycené úlovky budou průběžně během závodů u každého závodníka sčítány a převáženy.
Zápis bude:
- do závodní povolenky provádět rozhodčí
- pečetěn dvěma podpisy (rozhodčí, závodník) + razítko
h) RS Napajedla-Spytihněv si vyhrazuje právo nakládat s úlovky závodníků pro spolkové účely.

2. Hod na cíl – terč „Arenberg“
Této soutěže se zúčastní pouze závodníci umístění v první polovině pořadí po první části soutěže
(Lovu ryb).
a)
b)
c)
d)
e)

Hod se provádí na terč s kruhy „Arenberg“.
Před soutěžními hody může závodník provést jeden hod zkušební.
Každý závodník provede tři soutěžní hody libovolným způsobem.
Součet bodů se násobí koeficientem 2.
Prut se zátěží je jednotný pro všechny závodníky a bude přidělen závodníkovi před
samotnými hody na cíl.

3. Hod na terč na vodě
Po vyhodnocení první a druhé části soutěže (Lov ryb a hod na terč „Arenberg“) se polovina závodníků
– nejméně však pět – zúčastní hodu na cíl (lavor) ukotvený na vodě.
a) Před třemi soutěžními hody má závodník možnost jednoho zkušebního hodu
b) Za každý úspěšný hod se považuje ten, kdy zátěž zasáhne vnitřek terče (lavoru). Nikoliv
okraj!!
c) Za každý úspěšný hod se počítá 10 bodů.
Pořadí závodníků je určeno součtem bodů ze všech disciplín!
Startovné: 50,- Kč
Orientační časový harmonogram:
6:00

Sraz účastníků, prezentace a losování míst

6:00 - 7:00

Přesun závodníků a příprava lovných míst

7:00 - 10:00

První část soutěže – Lov ryb

10:00 - 10:30

Hodnocení úlovků

10:30 - 11:00

Hod na terč „Arenberg“

11:00 - 11:30

Hod na terč na vodě

11:30 - 12:00

Vyhodnocení soutěže

12:00 Posezení s přáteli - občerstvení

