Sportovní klub Jestřabice zve všechny příznivce přívlače na
12. ročník
tradičních podzimních přívlačových závodů
7. 11. 2015 přehrada Jestřabice
PROPOZICE

















šesttikolový závod s rotací po každém kole
místa se losují, závodní úsek je vyznačen číslem, závodník chytá pouze ve vylosovaném
sektoru (od losovaného čísla k číslu vyššímu)
závodník rybu vylovuje pomocí podběráku, měří a zapisuje sám, rozhodčí podpisem
potvrzuje správnost
rybolovné techniky - PŘÍVLAČ – nástraha musí být rybářem aktivně udržována v pohybu
lov dle pravidel místního rybářského řádu
háčky bez protihrotů !!!!
Přívlač: 1 vláčecí nástraha s jedním jednoháčkem nebo trojháčkem
V závodě je zakázáno použití sbirulina + nástrahy na bočním přívěsu + použití plovoucích
materiálů k nadnášení twisterů nade dnem.
Během závodu si závodník smí ponechat 3 ks PD (do 45 cm)
Po skončení kola závodník i rozhodčí podepíší kartu a závodník kartu odevzdá, na
karty odevzdané pozdě nebude brán zřetel
Boduje se každá ulovená živá ryba zaseknutá v hlavové části, kdy 1cm délky = 1 bod
Oceněna bude i největší ulovená ryba
Během závodu platí přísný zákaz krmení
Protest je možno podat u hlavního rozhodčího ihned po skončení kola a po složení
kauce 1.000,- Kč. Při neoprávněném protestu propadá kauce ve prospěch pořadatele
V závodě bude dodržována zásada zamáčknutých protihrotů.
Ryba chycená na háček s protihrotem nebude započtena. Při opakovaném
provinění proti pravidlům bude závodník diskvalifikován

VYHODNOCENÍ:
V každém kole bude vyhlášeno pořadí. Vítězí závodník s nejmenším součtem
pořadí. V případě shodného součtu pořadí rozhoduje součet bodů a dále počet ryb.
Pokud bude i po tomto vyhodnocení shoda výsledků, vyhrává závodník s největší
rybou. Další pořadí jsou vyhodnocena stejným způsobem.
CENY:

1. - 3. místo - poháry
1. místo 10.000 Kč v hotovosti
2. - 15. místo věcné ceny

Zarybnění od počátku podzimní sezóny:
PD 17 q (22. 10. a 26. 10.) v tom 3q losos. pstruha nad 45 cm
Štika 2 q (26. 9.)
Tloušť 1 q (30.9.)
Zarybnění před závodem:
PD 10q (5. 11.) v tom 6q lososového pstruha nad 45cm
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Rozhodčí budou zajištěni pořadatelem. Přibližně jeden rozhodčí na čtyři až šest závodníků.
Popis závodního úseku: závody proběhnou na přehradě rybářství Jestřabice, s.r.o. Jedná se o
přehradní nádrž 6 ha s hloubkou 1 až 7 m. Rybí obsádka: pstruh duhový, siven, candát, štika,
sumec, okoun, kapr, cejn plotice, perlín a v menším množství další ryby.
Závodní úseky:
budou vytyčeny v délce cca 9 m / závodník
Trénink:
Brodění:

přehrada Jestřabice u Kyjova do 4.11. včetně.
: 5. a 6. 11. bude revír uzavřen pro závodníky i veřejnost
zakázáno

Zacházení s rybou:

nebude se používat pevný ani přenosný vezírek. Ryba se ihned po
změření pustí šetrně zpět do vody. Ponechané ryby - 3 ks, se ihned
usmrtí a v bodovacím průkazu označí.

Ubytování: Chatky + pokoje v chatě u vody
Stravování: v chatě u přehrady klobásy, guláš, pivo, nealko atd.
Přihlášky: formou SMS na tel.č. 602 832 077 nebo e-mail ryby@jestrabice.cz ,
Přihláška je závazná po uhrazení startovného
Startovné: 850,- Kč / 32,- Euro - GARANCE MAX. 85-ti závodníků
V ceně startovného je: 3 kusy PD + oběd + nápoj.
Startovné: prosíme zaplatit do 10-ti dnů od registrace
: se nevrací
S pozdravem PETRŮV ZDAR a PŘÍVLAČI ZVLÁŠŤ.

