„KAPOR NONSTOP 24 HODÍN“

Propozície pretekov
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Rozhodcovia:

2.- 3. júla 2011
Štrkovisko Párnica č. 1 a 2 (revír č. 4170)
MO SRZ Dolný Kubín
Mgr. Jozef Púčik
určí organizácia
členovia MO SRZ v Dolnom Kubíne

Časový harmonogram pretekov:
2.7. 2011
08.00-09.00
09.00-09.30
09.30-09.50
09.50-10.00
10.00- 24.00

Prezentácia pretekárov
Organizačné pokyny, žrebovanie štartovných miest
Príprava na preteky
Vnadenie
Pretek

3.7. 2011
00.00-10.00
10.00-11.00

Pokračovanie pretekov
Sčítanie výsledkov, vyhodnotenie pretekov, odovzdanie cien,
podanie občerstvenia (guláš, pivo, resp. nealko nápoj)

Charakteristika trate:
Ide o kaprový revír - klasické štrkoviská. Breh štrkovísk je upravený, na niektorých
miestach s porastom stromov a kríkov. Voda stojatá o hĺbke 1,2- 3,5 m. Dno štrkoviska je
bahnité. Predpokladá sa, že v tomto ročnom období vodné plochy jazier môžu byť pomerne
intenzívne zarastené vodným rastlinstvom.

Podmienky súťaže, spôsob lovu bodovanie:
-

-

-

Pretekov sa môžu zúčastniť členovia MO SRZ Dolný Kubín s platným povolením na
rybolov a rybárskym lístkom.
Na preteky je stanovené štartovné vo výške 5 Eur, ktoré je pretekár povinný uhradiť pri
prezentácii.
Preteky sú organizované ako preteky jednotlivcov spôsobom na položenú (na ťažko)
s max. 2-mi nahodenými prútmi. Lov na feeder nie je povolený. Rovnako nie je lov na
špicu prúta zdvihnutého kolmo hore.
Prúty musia byť uložené v kovových rázsoškách, resp pevnom stojane, kolmo
k pomyselnej brehovej čiare, opatrené signalizátorom záberu (tzv. policajt). Zvukové
signalizátory sú povolené.
Hodnotia sa iba úlovky kapra, lieňa a amura, ktoré dosiahli zákonom stanovenú dĺžku
spôsobom 1 cm = 1 bod. Ostatné ryby nie sú hodnotené.
Loviaci si môže privlastniť úlovky podľa zákona, pričom je povinný v prípade
ponechania si úlovku zaznamenať ulovenú rybu do záznamu o úlovkoch.
Po ulovení bodovanej ryby privolá pretekár rozhodcu, ktorý rybu zmeria, zapíše do
bodovacieho lístka a ak pretekár si ju nebude chcieť ponechať, pustí späť do vody.
Do príchodu rozhodcu je pretekár povinný uchovať rybu živú.
Víťazí pretekár s najväčším počtom bodov.
Nástraha ľubovoľná, okrem živej a mŕtvej rybky, chránených živočíchov a ich
vývojových štádií.
Pri zdolávaní kapra nesmie pretekár opustiť svoje lovné miesto!!! V prípade jeho
opustenia mu ulovená ryba nebude započítaná.
Pretekár je povinný zdolať rybu sám, bez akejkoľvek priamej pomoci inej osoby.
V prípade akéhokoľvek opustenia lovného miesta (hygienická potreba, občerstvenie
a pod) je pretekár povinný vytiahnuť prúty z vody!!!
Povinná výbava pretekára - sieťka, podberák, pean (nástroj na vyberanie háčikov).
Pretekári sa riadia počas pretekov pokynmi hlavného rozhodcu a rozhodcov.
Pretekári nesmú obťažovať ostatných najmä neúmerným hlukom, krikom, hlasnou
hudbou či nevhodným správaním sa. Rozhodca v prípade porušenia tohto ustanovenia
pretekára napomenie. V prípade opakovaného nerešpektovania tohoto ustanovenia,
bude pretekár diskvalifikovaný.
Preteky sa konajú za každého počasia a na vlastné nebezpečenstvo.
Protest proti priebehu a výsledkom možno podať písomne do 45 minút od ukončenia
pretekov. Spolu s písomným protestom zloží súťažiaci zálohu vo výške 10 Eur. Táto
mu bude vrátená iba v prípade uznania protestu. Pokiaľ protest nebude uznaný, financie
prepadajú v prospech organizátora.
Pretekár si na vylosovanom mieste môže postaviť kaprový prístrešok bez pevného dna
(tzv. bivak) resp. dáždnik. Vzhľadom na zákaz stanovania je postavenie stanu
zakázané.
Pretekár je povinný zabezpečiť osvetlenie stanovišťa v zmysle zákona.

Pretekári na prvých šiestich miestach budú odmenení hodnotnými vecnými cenami.
Víťaz pretekov získa titul „Najlepší kaprár MO SRZ pre rok 2011.

Prihlášky do súťaže:
Na preteky sa členovia našej MO môžu prihlásiť nasledovnými spôsobmi:
- prostredníctvom e-mailu na adresu mosrzkubin@gmail.com
- písomne zaslaním prihlášky poštou, resp vhodením prihlášky do poštovej schránky
umiestnenej na Rybárskom dome
- telefonicky na č .t. 0907803640, alebo na e-mail vedúceho odboru športovej činnosti
jpdk700@gmail.com
- Uzávierka prihlášok je 28.6.2011. V prípade menšieho počtu prihlásených ako 25,
budú preteky zrušené!!! Prihláseným pretekárom bude zrušenie oznámené.
Prihlásiť sa možno aj v deň konania pretekov do skončenia prezentácie. Výbor MO SRZ však
veľmi prosí členov, ktorí majú o preteky seriózny záujem, aby sa prihlásili v dostatočnom
predstihu. Je to dôležité najmä na plánovanie nákupu surovín na guláš a občerstvenie ako aj
pre prípravu a vytýčenie trate.

Záver:
Výbor MO SRZ na základe viacerých vašich podnetov a záverov členskej
schôdze z marca 2011 sa rozhodol obnoviť tradíciu konania kedysi veľmi populárnych
pretekov „kapor nonstop“. Záleží na nás všetkých, ale najmä na vašej účasti, či sa
tradíciu týchto pretekov podarí obnoviť. Veríme, že sa pretekov zúčastníte v hojnom
počte a zabojujete o titul najlepšieho kaprára MO SRZ Dolný Kubín pre rok 2011.
Želáme vám všetkým veľa úspechov.

Výbor MO SRZ

