ŠURANSKÝ SUMEC
SILURUSTEAM Senica a MsO SRZ Šurany Vás pozývajú na V. ročník
celoslovenských rybárskych pretekov v love sumca.
Vodná plocha štrkoviska pri obci Šurany.
TONA (24 ha) revír č. 2-4060-1-1

Termín konania je 25. – 28. augusta 2011.
Zraz pretekárov a losovanie lovných miest 25.8.2011 o 12.00 hod.
Začiatok pretekov je vo štvrtok 25.8.2011 o 16.00 hod.
Koniec pretekov je v nedeľu 28.8.2011 o 10.00 hod.
Vyhodnotenie pretekov bude o 12.00 hod. 1. – 3.miesto pohár za najväčšieho
sumca a hodnotné ceny venované od Silurusteam Senica.
Štartovné 60 Eur. družstvo – Dvaja členovia (rybári).
Do súťaže sa záväzne prihlásite vyplnením formulára prihlášky a zaplatením
štartovného.
Štartovné 60 Eur. družstvo - môžete uhradiť poštovou poukážkou na adresu: Silurusteam
Senica, Peter Fajnor gen.L.Svobodu 1361/24, 905 01 Senica.

Prihlášku spolu s ústrižkom (môže byť aj fotokópia) o platbe štartovného zašlite
na adresu: Silurusteam Senica, Peter Fajnor gen.L.Svobodu 1361/24, 905 01
Senica. Spätne Vám bude odoslaný štartovný a úlovkový lístok + potvrdenie
o prijatí platby.
Registrácia nadobúda platnosť prijatím platby do 20.8.2011 !
Kontakt: 0908/639 219 p. Peter Fajnor
0905/165 310 p. Branislav Hesek
e-mail: silurusteam@szm.sk
Pravidlá nájdete i na webe www.silurusteam.szm.sk
Začiatok pretekov je o 16.00 hod.. Prístup k vode je povolený od 13.00 hod. Počas tejto doby
(t.j. 3 hodiny) majú pretekári možnosť loviť nástražné ryby, osadzovať bójky, sonarovať si
vylosované lovné miesto.
Pravidlá pretekov
1. Súťažia dvojčlenné pretekárske teamy. Každé družstvo obdrží a bude mať štartovnú
a úlovkovú listinu.

2. Sondovanie dna sonarom a samotné uloženie bójok pred začatím pretekov – vyvážanie
je povolené počas celých pretekov. Bezdôvodné člnkovanie je zakázané.
3. Povolený spôsob lovu podľa zákona. Z brehu - vyvážanie, vláčenie.
4. Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo
k ich poraneniu. Zdolávať a podberať ryby môžu iba pretekári.
5. Započítaná a hodnotená ryba bude iba sumec. Hodnotiť sa bude najdlhšia ulovená
ryba. V prípade rovnakej dĺžky rozhodne váha. Každý pretekár po zdokumentovaní
uloveného sumca pustí (CHAP).
6. Pretekár sa zaväzuje umožniť v prípade podozrenia porušenia pravidiel prehliadku
stanu a automobilu rybárskej stráži – vyplývajúc zo zákona.
7. Organizátor neručí za majetok účastníkov pretekov.
8. Každý pretekár po skončení pretekov poupratuje svoje stanovište a odvezie si smeti.
9. V prípade porušenia pravidiel preteku má právo organizátor vylúčiť team porušujúci
pravidlá bez náhrady štartovného.
10. Všetci účastníci sa zúčastnia týchto pretekov na vlastnú zodpovednosť.
11. Po zaplatení štartovného a neúčasti na pretekoch, štartovné nebude vrátené.

Usporiadateľ pretekov :

Mediálny sponzor :

