Rybářské závody

HOLBA CUP 2013
Místo:
Termín:

Králíky, okr. Ústí nad Orlicí
29. - 30. června 2013

Propozice rybářských závodů
Ředitel závodů:
Technický ředitel:
Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí:
Zdravotník:

Darebný Jiří
Vidma Jiří, Pišl Zdeněk
ing. Šembera Slavoj
členové MO ČRS Králíky
Mudr. Suchomel Jan

Systém závodů :
1. závody jsou rozděleny do dvou dílčích závodů a jednoho celkového:
 dílčí závod - sobota 29.6.2013 lov ryb udicí na plavanou, samostatné vyhodnocení
 dílčí závod - neděle 30.6.2013 lov na položenou, samostatné vyhodnocení
 celkový závod – sečtou se výsledky obou dílčích závodů
2. účastníci se dle svého výběru, mohou zúčastnit kteréhokoliv závodu, tzn., že si mohou
vybrat i jen jeden z dílčích závodů – na plavanou, či položenou

Pravidla závodů :
1. závody jsou vypsané bez kategorií, tzn. všichni soutěžící v jedné kategorii
2. loví se dle platných stanov ČRS, rybářského řádu ČRS – výjimky popsané níže
3. lov ryb udicí na plavanou – povolen jakýkoliv typ udice se splávkem a jedním
návazcem opatřený jedním háčkem, povolena 1 udice. Zátěž nesmí být větší, než je
nosnost splávku. Hlavní zátěž nesmí ležet nuceně na dně, ačkoliv 10% zátěže se smí
ploužit po dně. Zakázány jsou položené udice, klidové udice ležící hlavní zátěží na dně, se
splávkem nebo bez něho, stranově upevněný návazec nebo stranové zatížení olůvkem.
4. lov ryb udicí na položenou – povolen jakýkoliv typ udice s jedním návazcem opatřený
jedním háčkem, povoleny 2 udice
5. návnady i nástrahy jsou povoleny v množství: živá nástraha max. 1 litr, vnadící směs
v mokrém stavu max. 10 litrů na každé kolo, je zakázáno používat patentky. Krmivo a
návnada (směsi, šroty, pelety, boilie, atd.) musí být přirozeného původu, složeno
z přírodních, živočišných substancí. Nejsou povolena umělá vlákna. Během závodu krmení
povoleno.
6. ulovená ryba se ihned po vylovení změří rozhodčím a šetrně vrátí zpět do vody
7. hodnocení: 1cm = 1bod, druh ryby není rozhodující, ryba musí být živá
8. závodník si může každý den ponechat ulovené ryby (řádně zavezírkované) dle
platného rybářského řádu
9. protesty ihned po skončení jednotlivého kola u ředitele závodu
Vyhodnocení závodů, ceny:
1. oba dílčí závody budou vyhodnoceny ihned po sečtení výsledků
2. lov ryb na plavanou – ceny pro prvních pět závodníků dle dosažených bodů
3. lov na položenou – ceny pro prvních pět závodníků dle dosažených bodů
4. celkové vyhodnocení - ceny pro prvních pět závodníků dle dosažených bodů po součtu
obou dílčích závodů
5. cena za největší ulovenou rybu - – tato cena platí pouze pro start v obou dílčích
závodech
6. cena pro nejmladšího a nejstaršího účastníka – tyto ceny platí pouze pro start v obou
dílčích závodech
7. nejhodnotnější ceny jsou připraveny pro závodníky startující v obou závodech

Revír bude uzavřen pro rybolov od 26.5. do 30.5.2013

Místo soutěže :
Závody se uskuteční v Králíkách, okr.Ústí nad Orlicí
Revír 451 089 – Orlice Tichá 8A v k.ú. Králíky, meliorační nádrž 6ha
Na revíru se vyskytují převážně tyto druhy ryb: kapr, amur a bílá ryba. Revír je každoročně
kvalitně zarybněn o čemž svědčí úlovky za rok 2012 (cca 2500ks kapra, 100ks amura, 200ks
candáta, atd.). Přístup k vodě je dobrý. Hráz pouze s udržovaným travním porostem, ostatní
břehy pouze s několika stromy. Pravá část u Orlického lesa má prudký cca 2,5 metru vysoký
břeh.
Startující – přihlášky, startovné :
Zašlete, či volejte nejpozději do 15.6. 2013 na adresu: ČRS MO Králíky, Darebný Jiří, Slunná
stráň 380, 56169 Králíky. E-mail : jirka.darebny@tiscali.cz, tel. +420 725 721 794
Startovné: 300Kč na osobu pro dílčí závody, 500Kč na osobu pro závodníky, kteří se zúčastní
obou závodů – veškeré startovné bude využito k nákupu cen.

Počet startujících je omezen, proto neváhejte s přihláškou.
Členové ČRS, MRS. Bez omezení věku a pohlaví – startovat tedy mohou děti, ženy, muži od
8 do xx let.
Za dítě, či mládež do 18 let zodpovídá rodič, či jiná zodpovědná osoba.
Prezence:
Pátek 28. 5. 2012 do 21:00 hod., v sobotu 29.5.2013 do 7.00 hod., v neděli 30.5.2013 do 7.00
hodin. Při prezenci je třeba předložit rybářský lístek, povolenku.
Ubytování :
Stanové městečko (vlastní stan, bivak) přímo u rybníka. Možno zajistit noclehy v turistické
ubytovně vzdálené cca 1km za 250Kč/noc.
Stravování :
Vlastní, nebo možnost zakoupení na místě (guláš, polévka a pod.).

Pořad závodů
Pátek 28. 6. 2013
do 20:00
20:00

- příjezd, prezence
- informativní schůzka, volná zábava

Sobota 29. 6. 2013
do 7:00
7:00 – 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 17:00
18:30
19:00

- prezence
- zahájení, losování
- rozchod do sektorů
- lov ryb udicí na plavanou I.kolo
- oběd, rozchod do sektorů
- lov ryb udicí na plavanou II.kolo
- vyhlášení výsledků
- volná zábava

Neděle 30. 6. 2013
do 7:00
7:00 – 7:30
7:30 - 8:30
8:30 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 15:30
16:30

- prezence
- zahájení, losování
- rozchod do sektorů
- lov ryb udicí na položenou I.kolo
- oběd, rozchod do sektorů
- lov ryb udicí na položenou II.kolo
- vyhlášení výsledků, ukončení

P.s.:
Vážení přátelé Petrova cechu,
tímto si vás dovolujeme pozvat do našeho malebného městečka na rybářské závody, které by
především měli ukojit vaše lovecké touhy, touhy sportovního rybáře. Nicméně bychom si
velice přáli, abyste odjížděli s pocitem příjemně stráveného času mezi přáteli.
I proto jsme mysleli na čas, který zde strávíte mimo samotných závodů. Máme
připraven mimo jiné táborák ke společnému posezení a doufáme, že dojde i na taneček.

Za pořadatele se těší

