Rybářský spolek Napajedla- Spytihněv

Propozice tradičních rybářských závodů
I.
Základní informace
Zahájení závodů je 11. června 2022 v 10:00 h, ukončení závodu je 12. června 2022 v 10:00 h.
V době od 9. 6. 2022 do doby zahájení závodů platí všeobecný zákaz lovu ryb.
Cena startovní povolenky je stanovena na 400 Kč. Ředitelem závodu je p. Luděk Michna (tel.: 736 165 399).
RZ se mohou zúčastnit pouze osoby starší 16-ti let.
RZ se konají na úsecích U jezu a Bezedné.
II.
Podmínky lovu ryb v době konání rybářských závodů
V průběhu konání těchto závodů (dále již RZ) se loví dle platného zákona o rybářství, BPLR, aktuálně
platných dodatků a těchto propozic. Po dobu konání závodů si lovící může přivlastnit maximálně 2 ks. tzv.
vybraných druhů ryb (kapr, štika, candát, sumec, amur a bolen nebo jejich kombinaci) současně však za
zachování podmínky, že první ponechaný úlovek nepřekračuje hranici 7 kg. Každý lovící loví maximálně na
2 udice. Lov dravců je povolen. V průběhu závodu je lov přívlačí zakázán.
Tab. 1: Stanovené nejmenší lovné míry některých druhů ryb
kapr*
amur
sumec
štika
candát
bolen
úhoř
okoun
lín**
45 - 65 cm 55 cm
80 cm
60 cm
45 cm
40 cm
55 cm
15 cm
25 cm
*při ulovení kapra přesahující hranici 65 cm je o tomto lovící povinen neprodleně informovat vedoucího
závodu, po případně svého úsekového rozhodčího, který zajistí řádné zdokumentování a vrácení úlovku
zpět do revíru (pro dočasné uchování úlovku kapra je nutné použít pouze carpsack k tomu určený,
který si lze v případě potřeby zapůjčit u pořadatele oproti vratné záloze 200 Kč). Po tomto ohlášení
může lovící pokračovat v lovu.
** maximální úlovek lína je stanoven na 5 kusů
Volba míst k lovu je libovolná, vyjma těch, které jsou označena zákazem lovu ryb. Rezervace lovných míst
páskováním je zakázána, zapáskované místo je považováno za neobsazené místo. Pořadatel závodu si
vyhrazuje právo na rezervaci míst pro sponzory a hosty, tyto místa budou v průběhu 9. června 2022
řádně označeny.
Na úseku Bezedné – Šolned se lov v průběhu RZ neprovádí. Po celou dobu konání RZ je provoz loděk
zakázán. Provoz loděk je povolen pouze do soboty 11. 6. 2022 do 8:00 h. V průběhu závodu je zakázáno
zavážení návnad a nástrah. Lov z ostrova je po dobu konání RZ zakázán.
Nepovoleným způsobem lovu je lov za pomocí srkačky. K vylovení ryb je přísně zakázáno použití gafu.
Po ulovení úlovku je lovící povinen předložit úlovek ke kontrole. Nezaznamenané a nezkontrolované
úlovky nebudou v rámci hodnocení RZ brány v potaz. Pro vyhodnocení úlovku je rozhodující délka.
V případě shodnosti délky rozhoduje hmotnost úlovku.
V případě porušení všech výše uvedených bodů je oprávněn pořadatel RZ odebrat účastníku závodu
povolenku k lovu bez náhrady vrácení startovného.
Vyhlášení vítězů závodů proběhne v prostorách Nové rybí líhně na úseku Bezedné dne 12. 6. 2022 od 10:45
h, všechny úlovky musí být předloženy nejpozději do 10:30 h ke kontrole. Pro celkovou evidenci je nutné
odevzdat všechny povolenky, na kterých je evidován úlovek. Parkování v průběhu závodů je povoleno pouze
na příjezdových cestách a parkovištích.
III.
Doplňující ustanovení
Připomínky či protesty je možné podat pouze řediteli závodu a to nejpozději do 10:45 h (12. 6. 2022).
Účastník závodu – držitel startovní povolenky uhrazením startovného souhlasí s výše uvedenými pravidly a
zároveň souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rámci platných pravidel GDPR. Účastník RZ
současně souhlasí s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů a jejich použitím k reklamním a
marketingovým účelům. Každý účastník loví na vlastní nebezpečí. Pořadatel RZ není zodpovědný za případné
materiální škody či fyzické újmy, pokud je sám nezavinil.
RS Napajedla – Spytihněv si vyhrazuje právo nevydat startovní povolenku bez udání důvodu.
Po ukončení konání RZ je závodní povolenka neplatná. V lovu ryb je možné pokračovat pouze na platnou
povolenku vydanou RS Napajedla – Spytihněv.
Dbejte o pořádek a dodržování pokynů pořadatele RZ.
Přejeme mnoho rybářských úlovků.
Petrův zdar!

