Pravidlá pretekov

1. Súťažia iba platne zaregistrované dvojčlenné teamy + 1 náhradník. Každý člen
teamu musí mať min. 18 rokov. Náhradník musí byť nahlásený najneskôr pri
registrácii.
2. Registrácia začne od 8:00 do príchodu posledného tímu, ale najneskôr do 9:15.
Člen tímu vylosuje poradie losovania stanovišťa.
3. Lovné stanovištia budú losované a každý tím môže losovať 2x.
4. Ak si neponechá prvé vylosované číslo pred druhým losovaním vhodí číslo do
zlosovacieho bubna.
5. Preteky sa začínajú 7.9.2018 o 14:00 a končia 9.9.2018 o 14:00
začiatok a koniec bude oznámený výstrelom
6. Loví sa non – stop spôsobom „chyť a pusť“
7. Kŕmenie lovného miesta sa môže hodinu pred začiatkom pretekov – bude to
oznámené výstrelom.
8. Ako návnada a nástraha je povolená iba boilies a peleta od veľkosti 10 mm.
Zákaz používania partiklu a Method mixu.
Zákaz obaľovať olovo návnadou hocijakého pôvodu. Metóda Zig Rig je
povolená.
9. V strede vodnej plochy sú umiestnené hradiace bóje, za ktoré sa nesmie osádzať
bója a tak isto sa nesmie za ne vyvážať.
10.Pred začiatkom pretekov je povolené sondovanie dna sonarom a položenie 1 bóje
– iba tyčovej, ktorou sa počas pretekov nesmie manipulovať. Počas celých
pretekov je povolené zavážanie, zanášanie návnad a nástrah. Používanie sonaru je
počas pretekov povolené, iba na zavážanie, zanášanie návnad a nástrah.
11.Manipulácia s prútmi a akákoľvek pomoc pri zdolávaní ryby je povolená iba
členom teamu, riadne zahlásenému náhradníkovi alebo rozhodcovi.
12.Rybu je povolené zdolávať aj z člna so súhlasom jedného susedného družstva.
13.Loviaci musia mať odháčkovací matrac, min. 2 ks prechovávacích sakov, veľký
podberák

14.Hodnotí sa iba kapor a amur. Do konečného poradia sa bude rátať 5 kusov
najťažších rýb každého teamu. Odporúčame pretekárom mať vlastnú váhu.
15.Po príchode rozhodcu bude úlovok zmeraný, zvážený a zapísaný do úlovkovej
listiny, pre „fair play“ podpísaný susedný tímom a následne pustený späť do
vody. Ak úlovok bude evidentne menší ako piaty bodovaný úlovok rozhodca ho
nebude vážiť a team ho môže ihneď po ulovení pustiť späť do vody alebo
najneskôr po príchode rozhodcu.
16.Do hodnotenia sa bude počítať aj ryba, ktorá bude zdolávaná v čase ukončenia
pretekov, ale zaseknutá pred konečným výstrelom.
17.Víťazom sa stane team s celkovou najväčšou hmotnosťou piatich najťažších
ulovených hodnotených rýb
18.Prémiu získa najťažšia ulovená hodnotená ryba
19.V prípade neúčasti alebo diskvalifikácie na pretekoch – štartovné prepadá v
prospech pretekov.
20.Každý team preteká

na

vlastné

nebezpečenstvo, usporiadateľ

neberie

zodpovednosť za prípadné zranenia
21.Usporiadateľ odporúča používať plávacie vesty pri vyvážaní nástrah a návnad
Sponzori:
Rybárstva:
Pelada – Mario Sysko - Nitra
Carpio – Šurany
Mikbaits – Martin Kosťovič – Zlaté Moravce
Vaďovský – Nové Zámky
MM Rybárstvo – Komárno
Peter Décsi – Nové Zámky
Jet fish – Tešinsky – Bratislava
Esox – Nové Zámky
Vyrobca návnad na ryby:
Garantbait – Burkuš – Úľany n. Žitavou
Marián Marti – Kolta

Mesto Šurany

