Propozice pro VI. ročník rybářského závodu Wild Carp Cup Rosnička 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datum konání: od 9:00 hod 4. 6. 2015 do 14:00 hod 7. 6. 2015
Místo: rybník ROSNIČKA, Svitavy
Rybník: rozloha - cca 16 ha, hloubka - od 0,5 do 3,0 m, dno - bahnité, místo pro tým - min. 15 m
Parametry: dvoučlenné týmy rybářů + 1 pomocník (není povinností)
Startovné: 4.000 Kč + 500 Kč pomocník
Technika lovu: položená
Hodnocení: součet všech hmotností ulovených ryb
Platné úlovky: pouze KAPR a AMUR
Způsob vážení: pomocí digitální váhy a vážícího saku
Počet týmů: 21
Pořadatel závodu: MO Svitavy

Časový harmonogram závodů:
4. 6. 2015:
•
•
•
•

9:00-9:45 hod nástup, prezence, přednes pravidel, pohoštění
9:45-10:30 hod losování stanovišť
10:30-12:00 hod obsazování vylosovaných stanovišť, zakrmování
12.00 hod start závodu

7. 6. 2015:
•
•

12:00 hod ukončení závodu, pohoštění
13:00 hod vyhlášení výsledků, předání cen

JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ, ABY SE VŠECHNY TÝMY DOSTAVILY NA RYBNÍK DO 9:00 HOD!
Občerstvení je zajištěno takto:
•
•
•
•

Čtvrtek - ráno klobásky, odpoledne gulášová polévka, chléb
Pátek - prdelačka, plněné bramborové knedlíky se zelím za 60 Kč
Sobota - česnečka, řízek s bramborem za 60 Kč
Neděle - masový vývar, guláš, chléb

Platí se pouze jídla, u kterých jsou uvedeny ceny: ostatní je v ceně startovného. Pitný režim zajištěn
dvěma stánky.
CENY (při účasti 17-21 týmů):
•
•
•
•
•

cena - finanční hotovost 20.000 Kč + pohár + hodnotné ceny
cena - finanční hotovost 8.000 Kč + pohár + hodnotné ceny
cena - finanční hotovost 5.000 Kč + pohár + hodnotné ceny
cena – týdenní povolenky + hodnotné ceny
Speciální cena za nejtěžší ulovenou rybu závodu: 2.000 Kč + pohár + hodnotná cena

Přihlášení týmu do závodu se provádí od 1. 1. 2015. Přihlášení je možné: e-mailem na adrese
CecikD@seznam.cz, telefonicky na čísle: 604 705 697. Nejlépe na uvedený email poslat: jméno
kapitána týmu, bydliště, kontaktní telefon, e-mail. K zaplacení startovného bude tým vyzván po
obdržení přihlášky. Tým je závazně přihlášen teprve po zaplacení startovného a automaticky se zařadí
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před týmy, které ještě nezaplatily. Při zrušení účasti týmu po 30. 4. 2015 je možné vrátit startovné jen
v případě, že si tým najde za sebe náhradu; pokud nenajde náhradu, startovné propadá ve prospěch
pořadatele. V případě účasti menší než 17 týmů do 26. 5. 2015 se závody ruší a startovné se vrací.
Další upřesňující podmínky pro rybářské závody na Rosničce:
1. Závody probíhají v lovu kaprovitých ryb při zásadě (Chyť a pusť) a podle Rybářského řádu ČRS.
2. Klasifikován bude ulovený kapr od 55 cm a amur od 55 cm, váha KOI kaprů se násobí 2x.
3. Pruty mohou být umístěny pouze ve vyznačeném stanovišti. Každý tým loví ve své výseči,
přesně vzato svou kolmicí lovného místa, které bude ještě upřesněno rozhodčím.
4. Prostory pro týmy budou vyznačeny na březích rybníka. Každý tým musí na svém vylosovaném
místě být po setmění osvětlen (drobná baterka, solární lampička, svíčka apod.). Za osvětlení se
nepovažuje poziční světlo elektronického signalizátoru záběru!!!
5. Oba závodníci týmu mají stejná práva při nahazování záseku či zdolávání ryby, podebírání ryby,
či vnadění. Při zdolávání a podebírání ryby se nesmí podílet nikdo jiný než členové týmu.
6. Zdolávání ryby musí probíhat v souladu s pravidlem šetrného zacházení s rybou.
7. V případě kontaktu ryby se sousedním týmem může do jejich sektoru vstoupit jen s vědomím
sousedního týmu. Běžně se má za to, že ohleduplnost k sousedům je na prvním místě.
8. Je povoleno lovení pouze na boilies nebo pelety vlasovou metodou (ne umělé nástrahy).
9. Povinnou výbavou každého týmu je: větší kaprový podběrák o min. velikosti ramene 80 cm,
podložka pod rybu o min. velikosti 0,5 x 1 x 0,05 m, ekovezírek, pean, vyprošťovač háčku
a háčky bez protihrotu. Pro regulérnost závodů je nutno mít originál háčky bez protihrotů,
v žádném případě nejsou přípustné háčky se zamáčklým protihrotem, či jejich obdobou!!!
10. S ulovenými rybami musí být manipulováno na odháčkovací podložce. Ulovená ryba musí být
do doby zvážení přechovávaná v ekovezírku, okamžitě po zvážení a změření je ryba vypuštěna
zpět.
11. Povolen je lov metodou na těžko, každý tým chytá max. na 4 pruty, každá sestava má jeden
háček bez protihrotu. Montáž musí být zjevně průběžná a to ve všech svých dílech. (při utržení
musí vše lehce odpadnout od háčku)
12. Platí zákaz používání plavidel, případně dálkově ovládaných zavážecích loděk, a to jak pro
sondování a výběr lovného místa, tak i pro zavážení nástrah či vnadění, vnadění je povoleno
pouze pomocí vnadící lopatky, praku, kobry, PVA sáčků, rakety či dalších mechanických
a pomůcek. Vnadící raketou je povoleno zakrmovat pouze první den od 10:00 do 16:00 hodin
a další dny od 8:00 do 9:00 hodin a od 15:00 do 16:00 hodin.
13. Platí zákaz zakrmení nevařenou luštěninou a obilím!!! K zakrmování stejně jako lovu se nesmí
používat vnadidla živočišného původu (červi, patentky apod.)
14. Ryba zdolávána těsně před ukončením závodu musí být podebrána maximálně do deseti minut
od oficiálního ukončení závodu.
15. Všichni účastníci souhlasí s možností pořízení fotografií či natočení záběru v průběhu závodu a
publikaci těchto materiálů prostřednictvím organizátorů závodu.
16. Rozhodčí má právo kdykoli během závodu zkontrolovat kteroukoli z udic, nástrah a návnad
týmu. V případě podezření porušování pravidel závodu má organizátor právo kontroly vozidla
týmu nařčeného z porušování pravidel.
17. Opustí-li v průběhu závodu stanoviště oba závodníci, musí být všechny sestavy vytaženy z vody.
V případě odstoupení jednoho člena ze závodu, smí pokračovat druhý člen v závodu, avšak
nejvýše se dvěma udicemi.
18. V případě zvláště nepříznivých povětrnostních či jiných podmínek, mají organizátoři závodů
právo přerušit, či ukončit závody. O výsledku závodu rozhodne stav v okamžiku přerušení či
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předčasného zakončení závodu. Jedná se o podmínky slučující se s bezpečnosti a zdravím
závodníků. Všichni závodníci soutěží na vlastní nebezpečí!
19. Bivakování účastníků týmu závodu je povoleno. Parkování vozidel není povoleno přímo
u závodníků po obvodu rybníka. Parkování po dobu závodů pouze na vyhrazených parkovištích.
Na vylosovaném místě není dovoleno rozdělávat ohniště.
20. Při porušení pravidel bude celý tým napoprvé napomenut, při dalším porušení pravidel bude
celý tým ze závodů vyloučen bez nároku na vrácení startovného. Tým, který bude při závodech
tropit výtržnosti, bude neustále omezovat okolní týmy, bude nepřizpůsobivý vůči závodům,
bude okamžitě ze závodů vyloučen, opět bez nároku na vrácení startovného. Každý tým může
podat protest, proti rozhodnutí rozhodčího, nebo zjištění jednání narušující regulérnost
samotného závodu, a to však po předchozím uhrazení kauce 1.000 Kč. V případě zamítnutí
protestu, se kauce nevrací.
21. Pravidla budou ještě před započetím závodu přednesena při prezentaci a na Vaše případné
dotazy bude odpovězeno.

Týmový pomocník
Každý tým může mít jednoho svého pomocníka je povinen stejně jako závodníci se zaregistrovat před
závody. Může pomáhat závodníkům v přípravě zázemí stanoviště, přípravě a obstarávání jídla
připravovat návnadu, nástrahu a všechny další činnosti spojené s ulovením ryby. Pokud bude zjištěn
nezaregistrovaný pomocník, bude tým diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.
Losování míst
Losování stanovišť proběhne podle těchto zásad: Losovat se bude ve dvou uzavřených osudích.
Z prvního osudí si každý tým vylosuje pořadové číslo, dle kterého bude losovat z druhého osudí lovné
místo. Celého losování se musí zúčastnit alespoň jeden člen z týmu nebo týmový pomocník. V případě,
že se ze závažných důvodů losování nezúčastní žádný člen z týmu, může tým požádat hlavního
rozhodčího o vylosování stanoviště, zbavuje se však práva na jakýkoli protest proti losování.
Procedura ohlášení úlovku
Ulovená ryba podléhající klasifikaci, bude nahlášena rozhodčímu. Ulovená ryba, která nesplňuje
podmínky klasifikace, bude bezpodmínečně okamžitě šetrně puštěna zpět do rybníka.
Každá klasifikována ryba musí být zvážena oficiální váhou a sakem rozhodčího.
Oficiální dokumenty o úlovcích jsou karta úlovků týmu a evidence rozhodčího. Každá ryba, která je
klasifikována, se zapisuje dvakrát: jednou do úlovkové karty týmu a jednou do registrace rozhodčího.
Na těchto dokumentech budou vedeny: jména závodníků, číslo stanoviště, datum a čas vážení ryby,
váha ryby v 0,1kg, délka ryby v cm, její název a podpisy závodníka s rozhodčím.
Pořadatel si vyhrazuje právo pozměnit a upravit pravidla do 30. 4. 2015.
!!! Rybářské závody se konají za každého počasí !!!
Petrův zdar
Fotky z loňského ročníku Carp Cupu najdete v albu na Rajčeti (http://rybarisvitavy.rajce.idnes.cz/).
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