24 HODINOVÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
HANDICAPOVANÝCH RYBÁŘŮ NA NÁDRŽI
ZÁHORSKÁ

PROPOZICE - 2019

Revír:

Nádrž Záhorská, číslo revíru 411120
1 ha vodní plochy

Pořadatel:

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Těžce tělesně
postižení rybáři Kladruby (ČRS MO Kladruby)

Datum:

16. 8. – 17. 8. 2019

Startovné:

350,-Kč členi MO Kladruby (500,-Kč – ostatní závodníci)
Splatné při prezentaci před závodem

Přihlášení do závodu: Pro účely závodu je omezen počet lovných míst na
maximální počet čtyřicet. Přednost mají předem přihlášení závodníci
prostřednictvím
emailu
(handicapovanirybari@gmail.com),
případně
telefonicky na pořadatele. Emailová reservace bude obratem, jako ta
telefonická pořadatelem potvrzena. Na místě před závodem bude možná
účast pouze v případě, když počet předem přihlášených osob nepřesáhne
počet čtyřicet.

GPS:

49⁰43'45.136"N, 14⁰57'25.972"E.

Losování lovných míst:
Při presentaci tažením čísel odpovídajícím číslům lovných míst z „klobouku“.

Kontakt na pořadatele:

ČRS MO Kladruby, Kladruby 70, 258 01 Vlašim
Web: www.handicap-rybari.cz
Email: handicapovanirybari@gmail.com
Telefon: Jan Porhansl: +420 777 632 655
Tomáš Kučera: +420 724 535 266

Časový harmonogram:
17:00 – 18:30
18:30 - 18:55
18:55 - 19:00
19:00
18:55 - sobota
19:00
19:00 – 19:30
19:30

Prezentace, losování lovných míst (pátek)
Příprava na lovných místech
Základní krmení – 1. signál
Start závodu – 2. signál
5 min. do konce chytání – 3. signál
Ukončení závodu – 4. Signál
Vyhodnocení úlovků + sečtení dosažených bodů
Slavnostní vyhlášení výsledků

Startovné: 350,- Kč pro členy ČRS MO Kladruby a 500,- Kč pro ostatní
závodníky splatné při prezentaci před závodem. Závodníkům (členům ČRS MO
Kladruby), kteří provedou závaznou rezervaci a na závod nedorazí (omlouvá
pouze úmrtí) bude startovné připočteno k úhradě při platbě členských
příspěvků na rok 2020. Ostatním nedorazivším nebude umožněn start na
dalších závodech pořádaných naší organizací.

Ceny: Pro prvních deset závodníků jsou připraveny hodnotné ceny od našich
sponzorů, top společností nejen z rybářského prostředí. 1. - 3. místo si navíc
odnese krásné poháry. Připraveny jsou též ceny pro nejlepší rybářku a za
největší ulovenou rybu. Závod je zařazen do série soutěže o putovní pohár ČRS
MO Kladruby.

Povinné vybavení: Vyprošťovač háčků, podběrák
Způsob lovu: Soutěž se bude řídit rybářským řádem ČRS s omezením na
jeden prut, jeden návazec a jednoduchý háček (plavaná, položená, feeder).
Vnadění - krmení je povoleno ze břehu 5 minut před závodem a také
v průběhu celého závodu. Nástrahy jsou povoleny jak živočišného, tak

rostlinného původu. Množství návnady není hmotnostně omezeno. Závodník
loví sám za sebe, povolena pouze asistence u ZTP při napichování návnady a
podebírání ulovené ryby. Při opuštění lovného místa závodníkem musí být
nastražený prut vytažen z vody – viz rybářský řád ČRS. Porušení tohoto
pravidla může vést k diskvalifikaci ze závodu. Po vyproštění háčku a změření
úlovku je závodník povinen ulovené ryby s maximální šetrností obratem vrátit
vodě.

Hodnocení: Měrnou jednotkou jsou centimetry ulovené ryby. Veškeré ryby
menší než 30 cm jsou hodnoceny 3mi body. Ryby od třiceti centimetrů jsou
hodnoceny v poměru 1cm = 1bod. Body se sčítají (čím více bodů, tím lepší
umístění). Při rovnosti bodů vyhrává závodník s ulovenou delší rybou. Měření
ryb zajišťují sami závodníci – vždy jsou určena čtyři vedle sebe umístěná lovná
místa, která si úlovky navzájem měří. Zajištěni jsou dva rozhodčí, kteří budou
namátkově na závodníky dohlížet, kontrolovat úlovky a zápisy. Úlovky bude
zapisovat měřící kolega do „úlovkového lístku“ závodníka a potvrdí je parafou.

Protest: Každý závodník má právo podat protest u organizátora závodu.
Podání protestu je zpoplatněno částkou (kaucí) 500,- Kč. O oprávněnosti
protestu rozhodne po jeho podání organizátor spolu s hospodářem a
rozhodčím. V případě uznání oprávněnosti a věcné důvodnosti protestu bude
kauce podávajícímu závodníkovi vrácena. V případě shledání nerelevantnosti,
bezdůvodnosti a neoprávněnosti podaného protestu kauce propadá ve
prospěch organizace ČRS MO Kladruby.

Občerstvení: Po celou dobu závodů bude zajištěno jídlo a pití. K dispozici
bude točené pivo, káva, čaj, nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje,
česnečka (bude podávána zdarma v sobotu dopoledne), guláš s chlebem (bude
též pro závodníky podáván zdarma), grilované steaky kuřecí a vepřové,
klobásy a něco z udírny. Slavnostní večeře ve formě křehkého pečeného masa
z lorny pro závodníky samozřejmostí…Věříme, že Váš pitný režim a stravovací
potřeby budou uspokojeny.

Sdělení pořadatele: Před závody bude revír zarybněn třemi sty kily kapra.
Před závody, ode dne zarybnění, bude revír pro všechny lovící rybáře do
ukončení závodu uzavřen. Termín bude vyznačen na cedulích přímo na revíru.
Každý startující se závodu účastní dobrovolně a souhlasí s pravidly závodu a
rybářským řádem, což potvrdil uhrazením startovného. Každý závodník
startuje na vlastní nebezpečí. Při porušení výše uvedených pravidel, může být
závodník bez náhrady ze závodu vyloučen.

Dodatkové informace:
1. V průběhu závodu je povoleno postavit a užívat bivaky a jiné druhy
mobilních přístřešků. Při této činnost ovšem nesmí dojít k omezení ostatních
závodníků a k poškozování břehů rybníka.
2. Rozdělávání otevřených ohňů je přísně zakázáno.
3. Parkování vozidel výhradně na plochách k tomu určených, parkování na
břehu rybníka je zakázáno.
4. V průběhu závodu bude striktně vyžadováno dodržování slušného chování,
vzájemné tolerance a respektu mezi jednotlivými soutěžícími.
5. Každý závodník je povinen na revíru a především na svém lovném místě
udržovat čistotu a pořádek.

Děkujeme všem lidem a sponzorům, kteří se podílejí na
realizaci 24 hodinových závodů

