Závody seniorů 5. 9. 2020
Program:
06:00 – 07:00 hodin: registrace (prezence) závodníků
07:00 – 09:30 hodin: I. kolo
09:30 – 10:00 hodin: přestávka
10:00 – 12:00 hodin: II. kolo
12:30 hodin: VYHLÁŠENÍ
Pravidla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

závodů se může zúčastnit držitel platného státního rybářského lístku a dosaženého
věku 60 let, tj. narození před 6. 9. 1960,
při registraci si závodník vylosuje startovní místo, které bude vyznačeno na startovním
lístku a které se po dobu závodu nemění; pravidla losování určí pořadatel,
chytá se na jeden prut na položenou (krmítko, feeder) nebo na plavanou,
vnadění mimo udici je povoleno pouze v průběhu závodu; návnady, nástrahy a další
dle platného rybářského řádu pro revír č. 451 776 Rosnička a dle zákona o rybářství,
nástrahy či způsoby lovu (položená, plavaná) mohou být během závodu libovolně
měněny,
hodnotí se každá ulovená ryba nad 15 cm, kdy jeden cm délky = jeden bod,
výsledky zapisuje do startovního listu pouze určený rozhodčí,
úlovky zdolává každý závodník sám,
vítězí závodník s největším počtem bodů; v případě rovnosti bodů rozhoduje větší
ulovená ryba, dalším kritériem je větší počet ulovených ryb, pokud by ani toto
kritérium neurčilo pořadí, rozhodne los,
startovné za závodníka je 100,- Kč; v ceně startovného je zdarma občerstvení (klobása
a pečivo),
případné protesty lze podat u hlavního rozhodčího po složení kauce 500,- Kč,
nejpozději do 30 minut po ukončení závodu, v případě neúspěšného protestu kauce
propadá pořadateli.

Pro nejlepší závodnice a závodníky jsou připraveny věcné ceny.
Závody probíhají v zelené zóně rybníka Rosnička (mapka je k dispozici na internetových
stránkách ČRS MO Svitavy, www.mocrs-svitavy.cz), jednotlivá lovná místa jsou označena čísly.
Při zjištění porušení pravidel závodu, rybářského řádu, popř. zákona o rybářství kterýmkoli
závodníkem/závodnicí, je kterýkoli rozhodčí, který takové porušení zjistí, oprávněn ukončit
takovému závodníkovi/závodnici jeho/její účast v závodě a vykázat jej/ji od vody, a to bez
náhrady.
Uhrazením startovného a převzetím úlovkového lístku vyjadřuje závodník/závodnice souhlas
s těmito pravidly a těmto se plně podrobuje; zároveň vyslovuje souhlas s pořízením fotografií

z této akce a jejich případném zveřejnění na webových stránkách ČRS MO Svitavy
(www.mocrs-svitavy.cz). Rovněž uděluje souhlas se zveřejněním výsledkové listiny tamtéž.
Každý závodník/závodnice startuje na vlastní nebezpečí.
Pořadatel si v odůvodněných případech vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel. Tato
změna musí být provedena a veřejně vyhlášena před startem závodu. Po odstartování závodu
již změna pravidel není možná.
Pokud se do startu závodu zaregistruje méně než 10 závodníků/závodnic, může organizátor
závod zrušit. V takovém případě se vrací zpět startovné (oproti odevzdání startovního lístku
vydaného u prezence).
Závody se konají za každého počasí, ceny a občerstvení zajištěno!
V případě dotazů volejte na tel. 737 159 972 (pí Drmolová), tel. 602 361 032 (p. Vítek).

