Propozície rybárskych pretekov 2019
„O pohár primátora mesta Partizánske“
Organizátor :
Dátum konania :
Miesto konania :

MsO SRZ Partizánske
sobota – 25. mája 2019
VN Partizánske – Bager

Riaditeľ pretekov :
Hlavný rozhodca :
Organizačný štáb :

Oliver Velšic – podpredseda MsO SRZ Partizánske
Andrej Lištiak
Peter Hazucha, Ing. Milan Kadnár, Ľubomír Belis ml.

Čestný hosť :

Jozef Božik – primátor mesta Partizánske

Časový rozvrh :
Piatok - 24. mája
16:00 – 19:00 Sobota - 25. mája
5:00 – 7:00 6:45
7:00 – 11:00 12:00
-

Predpredaj štartovných lístkov „v búde“ pri VN Partizánske - Bager

Predaj štartovných lístkov „v búde“ a rozchod pretekárov na stanovištia
Začiatok vnadenia lovného miesta
Samotné preteky (začiatok a koniec bude ohlásený zvukovým signálom)
Vyhodnotenie pretekov, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie hodnotných
cien víťazom

Pravidlá pretekov :
1.

Pretekov sa môžu zúčastniť pretekári, ktorí si zakúpia štartovný lístok v hodnote 5,- EUR. Ak
pretekár nie je spokojný s vylosovaným miestom, môže si zakúpiť nový štartovný lístok za cenu 15,EUR. Výmena stanovíšť (štartovných lístkov) medzi pretekármi, ktoré si pretekári vylosujú a zaplatia,
je pred aj počas pretekov zakázaná.

2.

Lov pred zahájením pretekov a po ukončení pretekov, ohláseným zvukovým signálom, sa považuje
za porušenie pravidiel a má za následok diskvalifikáciu a vylúčenie z pretekov bez nároku na
náhradu štartovného.

3.

Loví sa na jeden prút s jedným nadväzcom iba systémom plávaná.

4.

Súťaží sa za každého počasia na vlastné riziko.

5.

Pretekov sa môže zúčastniť ktokoľvek, kto si zakúpi štartovný lístok okrem detí do 15 rokov
a okrem tých členov, alebo bývalých členov SRZ, ktorým bol disciplinárnou komisiou uložený zákaz
výkonu rybárskeho práva. Mládež nad 15 rokov sa môže zúčastniť pretekov s právami a
povinnosťami dospelých rybárov.

6.

Pretekár, ktorý nemôže predložiť rozhodcovi doklady predpísané v propozíciách (t.j. štartovný lístok
a bodovací lístok), musí ukončiť lov a zo súťaže je vylúčený.

7.

Je zakázané použiť na vnadenie a nástrahu krv, hlísty, mliekarenské odstredené kaly, larvy
pakomára a nitenky. Ďalej je zakázané zavážať nástrahy a návnady akýmkoľvek spôsobom a
používať mumifikované nástrahy akéhokoľvek druhu. Vnadiť kostnými červami a chytať na kostné
červy je povolené.

8.

Rozhodca na stanovišti je oprávnený skontrolovať zarobenú zmes krmív na vnadenie a prikrmovanie
rýb. Ak zistí, že zmes obsahuje niektoré prísady podľa bodu 4, bude pretekár ihneď vylúčený zo
súťaže a zároveň stratí nárok na vrátenie štartovného.

9.

Pretekár si musí vyloviť rybu sám, ak tomu bráni terén alebo veľkosť ryby, môže na vlastné riziko o
pomoc požiadať rozhodcu.

10. V prípade záberu ryby pred ukončením pretekov ohláseným zvukovým znamením, pretekár môže
rybu zdolávať aj po časovom limite. Vylovená ryba bude zarátaná ako platný úlovok.
11. Ulovené ryby, po premeraní resp. zaevidovaní rozhodcom je pretekár povinný šetrne vrátiť do vody.
12. Pretekár si nemôže počas pretekov privlastniť žiadnu ulovenú rybu !!!
13. Pretekár, ktorý poruší propozície, pravidlá pretekov, rybársky poriadok, alebo bude zjavne
podnapitý, bude vylúčený z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného a musí lov ukončiť.
14. Hodnotenie úlovkov :
- 1 bod za každý centimeter ulovenej ušľachtilej ryby (kapor, lieň, šťuka, zubáč, sumec)
- 3 body za každý kus ulovenej bielej ryby (patrí sem aj amur, úhor !)
Vyhráva pretekár s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Pri rovnakom počte dosiahnutých bodov
rozhoduje najväčšia chytená ryba.
15. Protesty je možné podávať počas celého trvania pretekov a do 10 minút po vyhlásení výsledkov
riaditeľovi pretekov s vkladom 10 €. Pri oprávnenom proteste sa vklad vráti protestujúcemu, pri
neoprávnenom proteste prepadá vklad v prospech organizátora.
16. Pred aj počas celých pretekov je z a k á z a n é stavať rôzne prístrešky, altánky a taktiež poriadať
rôzne gril-párty spojené s požívaným alkoholických nápojov. Týmto chceme zabrániť aby okolití
rybári neboli rušení a každý pretekár mal rovnakú šancu na ulovenie rýb. Pri nedodržaní a
nerešpektovaní tohto zákazu bude pretekár vylúčený zo súťaže a zároveň stratí nárok na vrátenie
štartovného. Veríme, že aj týmto naším krokom prispejeme k lepšej úrovni pretekov.
17. Aktívni pretekári, ktorí sú registrovaní v 1. alebo 2. lige LRU CIPS budú normálne vyhodnotení
a zverejnení v celkovom poradí ale bez nároku na víťazný pohár a vecnú cenu.

CENY pre výhercov :
1.
2.
3.
4.

miesto miesto miesto – 6. miesto -

pohár primátora mesta Partizánske + 200 EUR
víťazný pohár + 150 EUR
víťazný pohár + 100 EUR
vecné ceny
Výbor MsO SRZ Partizánske

