Memoriál Jozefa Haška

Štvorkolový pretek v love pstruhov na prívlač

3. ročník

16. október 2022

Propozície preteku

Organizátor preteku:
Dátum konania:
Miesto konania/revír:
GPS Súradnice:
Riaditeľ preteku:
Hlavný rozhodca:
Počet pretekárov:
Počet kôl:
Štartovné:

Ceny:
Násada pred pretekmi:
Prihlášky:

Časový harmonogram:

Bodovaná ryba:
Spôsob bodovania:
Zapisovanie úlovkov:
Povolený spôsob lovu:
Počet privlastnených rýb:
Vyhodnotenie umiestnenia:

Miestna organizácia SRZ, Nové Mesto nad Váhom
16. október 2022
Štrkoviská Považany, revír č. 2-2790-1-1 (2 ha)
48.698852, 17.864417
Ing. Radim Mutina
Milan Pastorek
40
4
40€ / pretekár, uhradiť na účet do 10. Októbra 2022
SK0409000000000041700134
V správe pre príjemcu uveďte: memorial - meno,
priezvisko, bydlisko
1. miesto
300 €
2. miesto
200 €
3. miesto
100 €
Pstruh dúhový Pd2, Pd výber – 1000 kg
Výlučne online registrácia cez formulár, telefonické, email a
sms registrácie nebudú akceptované. Adresa registračného
formulára bude zverejnená včas na Facebook stránke
https://www.facebook.com/nmrybar.eu
Registrácia účastníkov je od 15. Septembra 2022
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prezentácia pretekárov, losovanie
stanovísk
prvé kolo
druhé kolo
tretie kolo
obedňajšia prestávka
štvrté kolo
vyhodnotenie, odovzdávanie cien

pstruh dúhový
za každú ulovenú rybu 1 bod
ulovené
bodované
ryby
musia
byť
zapísané
v štartovacom lístku a podpísané rozhodcom
prívlač v zmysle Zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a
Vyhlášky MŽP SR č. 318/2018 Z.z., a podľa týchto propozícií
4 kusy pstruha dúhového. Privlastnená ryba sa vyznačí v
štartovacom lístku.

Víťazí pretekár s najmenším súčtov umiestnení v jednotlivých kolách, ostatné umiestnenia sa
vyhodnocujú obdobným spôsobom. Pri celkovej rovnosti umiestnení rozhoduje vyšší celkový
počet ulovených rýb.
Ak aj v tomto prípade nie je možné určiť víťaza, nasleduje rozstrel, kde rozhoduje počet
ulovených rýb v danom časovom limite.

Povolený prút a vybavenie
Rybárska udica s očkami do 360 cm dĺžky s vrhacím navijákom alebo multiplikátorom, rybársky
silon alebo spletaná šnúra, lov je povolený na 1 ks prívlačovej umelej nástrahy:
muška(trubičková), streamer, twister, ripper, wobler, blyskáč, jig atď.
Zakázané spôsoby lovu a vnadenia
Používanie všetkých vodných a suchozemských živočíchov ako nástrahy. Zakazuje sa
používanie akýchkoľvek nástrah napodobňujúcich ikry a cesto. Zákaz kŕmenia a hádzania
rukou alebo strieľania prakom čohokoľvek do vody. Zákaz brodenia. Zakazuje sa používať
sbirolino, či inú obdobne fungujúcu záťaž. Záťaž môže byť jedine súčasťou nástrahy. Pri
porušení zákazov nasleduje okamžitá diskvalifikácia.
Povinné vybavenie počas lovu
Podberák pripravený na použitie, uvoľnovač háčikov, štartovací listok
Ďalšie pokyny a informácie
•
•
•
•
•
•
•

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie môže organizátor pretek zrušiť.
Štartovné bude pretekárom v tomto prípade vrátené.
Súťaží sa na vlastné nebezpečie.
V prípade nepriaznivého počasia môže riaditeľ pretekov odsunúť štart prípadne skrátiť
dĺžku preteku.
Každý pretekár sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k
ostatným pretekárom a vo svojom okolí a na lovnom mieste udržiavať poriadok.
Pri zdolávaní musí byť ryba podobratá podberákom. Rybu, ktorú si pretekár nechce
alebo už nemôže privlastniť, musí chytať výlučne mokrými rukami, šetrne ju uvoľniť z
háčika a vrátiť do vody.
Akékoľvek protesty, spory a porušenia pravidiel riešia riaditeľ pretekov spolu s
hlavným rozhodcom.
Každé kolo pretekov bude začaté a ukončené trúbením. Do hodnotenia sa započítava
ryba, ktorá je v momente zaznenia signálu bezpečne v podberáku.

Všetkých srdečne pozývame !
Výbor MO SRZ

