MsO SRZ Šurany pozýva všetkých priaznivcov prívlače na 7. ročník prívlačových pretekov pod názvom

Memorial Ľudovíta Bajzíka.

Propozície
Bodovanie ulovených rýb
Hodnotí sa ulovená ryba chytená v hlavovej časti nasledovne:
Pstruh, šťuka, zubáč, ostriež, jalec, sumec – 1 body za cm
Hodnotia sa všetky bodované ryby nad 15 cm
Dĺžka sa zaokrúhľuje od 0,5 cm na hor.
Bodovací lístok musí byť podpísaný rozhodcom aj pretekárom po skončení kola v inom prípade sa
ulovené ryby nebudú brať do úvahy!!!
Pravidlá pretekov
1.

povolené je lovenie systémom prívlač v zmysle zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení
neskorších predpisov,
2. povolené nástrahy: vobler, rotačka, plandavka, marmyška, twister, gumenné nástrahy (kopyto,
banjo, nymfa, smáčik...), komerčne vyrábané prívlačové umelé nástrahy, záťaž musí byť
súčasťou nástrahy
3. zakázané nástrahy: rastlinné a živočíšne nástrahy, strímre, umelé mušky, nástrahy z peria, vlny
a ich napodobeniny, komerčne vyrábané prívlačové umelé nástrahy s prídavkom peria, vlny
a umelých vlákien, sbirolino, plávajúce peny, drievka.
4. súťažiaci si rybu musí podobrať podberákom sám, ryba musí byť zmeraná a zapísaná rozhodcom,
podpísaná pretekárom po skončení kola.
5. súťažiaci si môžu ponechať 5 ks pstruha dúhového, ponechané ryby musia byť označené
v bodovacom preukaze krúžkom
6. zákaz kŕmenia a hádzania rukou alebo strieľania prakom čohokoľvek do vody
7. každý pretekár preteká na vlastné nebezpečenstvo
8. hodnotí sa každá bodovaná ryba chytená v hlavovej časti /od začiatku pysku, po okraj žiabrového
oblúka/
9. povinná výbava pretekára je meter, peán /uvoľňovač háčikov/ a podberák
10. za akékoľvek porušenie pravidiel bude pretekár diskvalifikovaný bez náhrady štartovného
Protesty
Možno podať ihneď po skončení kola a zložení kaucie v sume 10 Eur, oneskorené protesty sa nebudú
brať do úvahy.
Popis pretekárskej trate
Pretek sa bude konať na Štrkovisku pri RD, číslo revíru 2-3900 v Šuranoch po jeho celom obvode.
Zarybnenie pred pretekom: 400 kg pstruha dúhového vo veľkosti 25 – 35 cm a
100 kg pstruha dúhového o veľkosti 40 – 50 cm
Zraz pretekárov: Štrkovisko pri RD o 8:00

Pretekárske úseky: Pretekár sa postaví pri štartovacie číslo. Z tohto miesta bude loviť. Sektor pre
pretekára bude minimálne 3 m (1,5 m na pravo a 1,5 m na ľavo). Veľkosť sektoru bude závislí od terénu.
Jedno kolo trvá 60 minút a nasleduje 15 minútová prestávka na presun o sektor proti smeru hodinových
ručičiek na nové miesto. Po druhom kole bude nasledovať hodinová prestávka na obed a ďalšie kolo
začne v ďalšom sektore.
Výsledky: každé kolo sa hodnotí ako samostatný pretek. Pretek vyhráva pretekár s najvyšším počtom
bodov, v prípade zhodného počtu bodov bude rozhodovať počet ulovených rýb a nasledovne
najbodovanejšia ulovená ryba.
Víťaz celých pretekov bude súťažiaci, ktorý sa priemerne umiestnil na najlepších miestach počas
všetkých štyroch kôl.
Stravovanie: zabezpečené formou bufetu kde si môžete zakúpiť občerstvenie.
Štartovné: 20 eur. Maximálny počet pretekárov 80.
Časový harmonogram:
08.00 – 08.45 – prezentácia, losovanie
09.00 – 10.00 – 1. kolo preteku
10.00 – 10.15 – presun na nové miesto
10.15 – 11.15 – 2. kolo preteku
11.15 – 12.15 – obedná prestávka
12.15 – 13.15 – 3. kolo preteku
13.15 – 13.30 – presun na nové miesto
13.30 – 14.30 – 4. kolo preteku
15.00 – vyhlásenie výsledkov
Prihlasovanie na preteky začína 4.9.2017 zaplatením štartovného 20 €
na účet MsO SRZ Šurany. Do správy pre adresáta napíšte meno, priezvisko a bydlisko(obec) pretekára
resp. pretekárov za ktorých platíte.
Číslo účtu MsO Šurany: SK02 0900 0000 0000 3474 0808
var. symbol: 7411201707
Po prijatí platby bude súťažiaci zapísaný do štartovacej listiny, ktorú nájdete na stránke MsO Šurany
v sekcii Fórum / Prívlač.
Štartovné sa pri odhlásení pretekára po 23.10.2017 nevracia.

Ceny:
1. miesto – 200 € v hotovosti + pohár
2. miesto – 100 € v hotovosti + pohár
3. miesto – 50 € v hotovosti + pohár
Prémia – Vecná cena za najväčší úlovok
Ďalšie miesta vecné ceny od sponzorov
Prajeme Vám veľa úspechov, Petrov Zdar.

