
Information Classification: Internal #

Startovné :   300,- Kč

Časový průběh závodu:

Prezentace     5.30 - 7.00 hod.

I. Poločas        7.00 - 9.30 hod.

II.Poločas      10.30 - 13.00 hod.

Vyhlášení výsledků   14.00 hod.

Pro 25 nejlepších závodníků jsou již tradičně připraveny atraktivní ceny z oblasti rybařiny

Rybník se nachází na okraji Mohelnice v blízkosti areálu Autocampu Morava

Propozice závodu:

1. Účastníkem závodu může být pouze člen ČRS nebo MRS

2. Startovní čísla pro první a druhý poločas jsou losována, možnost losování dvojic , závodník 

    smí lovit výhradně na startovních číslech uvedených na startovním lístku

3. Lov smí být prováděn pouze na jeden prut s jedním návazcem, lov na položenou, plavanou 

    nebo feeder

4. Při vylovování musí být použito podběráku, pomoc druhé osoby povolena. Ryby ulovené a

    ponechané k měření musí být do příchodu rozhodčího ponechány v podběráku a po změření

    šetrně vráceny do vody

5. Hodnotí se pouze ryby nad 30 cm - 1 cm = 1 bod ostatní ryby se ihned po ulovení

    šetrně vrací do vody

6. Návnady a nástrahy dle RŘ, krmení povoleno 10 min před začátkem každého poločasu

7. Každá ulovená ryba musí být podepsaná rozhodčím příslušného sektoru

8. Kritéria pro učení pořadí: celkový součet bodů, počet kusů, větší ryba

9. Po ukončení poločasu provede každý závodník úklid svého lovícího místa

10. Po zveřejnění výsledků závodu lze do 5 min a po složení kauce 500,- Kč podat protest

      v případě uznání protestu je kauce vrácena

11. Startovní lístky odevzdané po zveřejnění výsledků již nelze uplatnit

12. Při vyhlášení výsledků si každý závodník vybírá cenu dle vlastní volby

13. Při porušení propozic závodu bude závodník vyloučen ze závodu a startovní lístek stornován

Pro závodníky i přihlížející je zajištěno po celou dobu závodu občerstvení

Kapacita závodní tratě je 90 míst, případné dotazy na tel. 724226857

Srdečně zvou rybáři Mohelnice

Tradiční rybářské závody dospělých na Křemačovském rybníku

Místní organizace Českého rybářského svazu v Mohelnici 

pořádá v sobotu 24.září 2022


