
Závodní řád
1) Prezentace

Závodník doprovázený dospělou osobou předloží na prezentačním místě průkaz závodníka a rozhodčí jej
dovedou na přidělené lovné stanoviště. Současně obdrží každý závodník kelímek s nástrahou, kterou je
povinný používat.
Lov na jiné nástrahy je zakázán.
Zakázán je také lov mimo určené stanoviště (sektor), pokud změna nebude odsouhlasena rozhodčím.

2) Eventuální zapůjčení udice
Závodníci, kteří nemají vlastní udici, si ji mohou zapůjčit. V případě většího počtu zapůjčených udic může být
při zapůjčení ještě vybírána vratná záloha.

3) Vlastní lov
Závodník může lovit pouze na jeden prut opatřený jedním návazcem (jeden háček na udici). Povolen je lov
na plavanou nebo na těžko, dle rozhodnutí závodníka.

Dospělá osoba tvořící doprovod může být závodníkovi nápomocna při sestavování udice, nahazování a
dalších podobných činnostech, ne však při vlastním zdolávání ryby.

Závodník, který zasekl rybu a zdolává ji, upozorní zvednutím ruky nebo hlasem na tuto skutečnost
příslušného rozhodčího. Ten zdolanou rybu podebere, vyprostí háček, změří a zapíše do závodního
průkazu její délku. Pak ji buď vrátí vodě, nebo si ji závodník ponechá. Ponechaná ušlechtilá ryba musí mít
minimální míru (tj. kapr 42 cm a amur 50 cm a nesmí překročit maximální míru 60 cm). Dravce a úhoře si
ponechat nelze. Rybu si je možné ponechat jen ve vezírku s kruhy nebo odložit do připravené kádě.
Ponechanou rybu již není možné dále vyměňovat za větší.

Je v zájmu závodníka přivolat rozhodčího při každé chycené rybě — jinak nebude zapsána do závodního
průkazu a závodník může být vyloučen. Pokud bude náhodně uloven dravec na použitou nástrahu, jeho
ulovení se normálně započítává.

Závodník nesmí užívat jinou než přidělenou vidličku (pokud nemá vlastní), je zakázáno jakýmkoliv způsobem
poškozovat okolní rostlinstvo nebo znečišťovat lovné místo.

Dospělý doprovod odpovídá za chování závodníka a jeho bezpečnost, pořadatel nenese žádnou
odpovědnost za zranění závodníka či doprovodu nebo za škody, způsobené těmito osobami třetí osobě.

Doprovod a závodník svou účastí v závodě souhlasí se svým fotografováním, eventuálně natáčením ze
strany medií.

Je povoleno krmení ryb

4) Hodnocení výsledků
Po ukončení závodu je závodník povinný odevzdat závodní průkaz rozhodčímu. Kolegium rozhodčích
zpracuje do 15 minut výsledky a určí vítěze závodu a další 4 umístěné. Vítězí ten závodník, který dosáhne
nejvyššího součtu v délce ulovených ryb bez ohledu na jejich hmotnost, druh a lovné míry. Pořadí ostatních
závodníků od 10. místa se dále nezveřejňuje. Prvních 10 závodníků + další 2 bude oceněno diplomem a
obdrží následující ceny:

1. místo — rybářský prut s navijákem
2. místo — rybářský prut s navijákem
3. místo — rybářský prut
4. místo - naviják
5. místo — naviják
6. až 10. místo — různé rybářské potřeby

Zvláštní cena za největší chycenou rybu — naviják. .

Diplom pro nejmladšího účastníka, který chytí alespoň jednu rybu - věcná cena.

Předání cen provedou zástupci pořádajících městských částí a zástupce o.s. Požerák. Akci je zajištěna
odpovídající publicita a bude fotografována a natáčena.


