MIESTNA ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU BARDEJOV
Usporiada
53. ročník súťaže LR

USPORIADATEĽ
: MO SRZ v Bardejove
RIADITEĽ PRETEKOV : p. Jaroslav DULEBA
HLAVNÝ ROZHODCA : p. Jozef KRIŽANSKÝ
ROZHODCOVIA

: (členovia RS , resp. členovia družstva - plávaná, mucha, .)

TERMÍN PRETEKOV :

14. mája 2017 ( nedeľa)

MIESTO PRETEKOV : Vodná nádrž D U B I N N É
ÚČASŤ

: Členovia MO SRZ v Bardejove – držitelia platných povoleniek

SÚŤAŽNÝ V KLAD

: 2€

LOSOVANIE

: sa uskutoční v súlade s pravidlami CIPS

SPOSOB LOVU

:

na ťažko
( po odmeraní

NÁVNADY
LOVNÉ MIERY:

- na jednu udicu, maximálne dvojnáväzec
pusť- bez zasieťkovania )

: V Zmysle zákona o Rybárstve č.139/2002
viď. Vykonávacia vyhláška SR zo 17.3.2006
Do bodovania sa počítajú aj ryby ktoré nedosiahli lovnú mieru (K, A)
Po odmeraní rozhodcom sa púšťajú späť do vody.
Ostatné ryby pri náhodnom ulovení sa budú bodovať bez lovnej
miery v neobmedzenom množstve.

PRECHOVÁVANIE
ÚLOVKOV

: Ryby po zapísaní do štartovného lístka rozhodcom sa vrátia späť do
vody.
Na uvoľnenie rýb musí byť pretekár vybavený všetkými
náležitosťami v zmysle RP.

BODOVANIE

: KAPOR , AMUR za každý centimeter 10 bodov
( aj bez lovnej miery)
Ostatné ryby 1 kus – 20 bodov
Pri rovnosti bodov rozhoduje počet ulovených rýb

OCENENIE :

Putovný pohár primátora 1.miesto

1 . miesto 50.- €
2. miesto 30.- €
3. miesto 20.- €

-

medaila, diplom
medaila, diplom
medaila, diplom

( poukážka na nákup v predajni. Pyrex )

UPOZORNENIE – diskvalifikácia pri neetickom zaobchádzaní
s úlovkom !!!
PROTEST - do 15 minút po skončení preteku u hlavného rozhodcu s vkladom 10 .- €

PRETEKÁRI SÚŤAŽIA NA VLASTNÉ RIZIKO

Privlastniť si pretekár môže max. 1 rybu.

7.00 - 7.45

zraz pretekárov na vodnej nádrží Dubinné ,
prezentácia losovanie stanovíšť

7.45 - 8.00

nástup pretekárov – otvorenie preteku

8.00 - 8.30

príprava na pretek
( vnadenie dovolené až po otvorení súťaže )

8.30 - 14.00 samotný pretek
14.00 - 14.30 spracovanie výsledkov,
14.45

Vyhlásenie víťazov
Výbor MO SRZ

