Jazero disponuje pribliţnou rozlohou 18,5 ha, priemernou hĺbkou 2m, 4,5m pri hrádzi. Dno prevaţne
bahnité.

Zápis:









Štartovné : 130 € na team
Max. počet teamov 9
Teamy su 2 členné ₊ 1 pomocník ( plnohodnotnzý člen )
Zaregistrovať sa môţete na adrese martinhub@gmail.com , Prosíme pri registrácii zadať názov
teamu a mená účastníkov a kontakt. Informácie na tel. 0918 378 229, 0918 625 189
Podmienkou zápisu je zaplatenie štartovného do 31.3.2014 v predajni Rybárskych potrieb,
M.Hubinák, Hviezdoslavovo nám. 1681 Dolný Kubín alebo na učet 2613468633/1100 Správa
pre prijímateľa: meno, priezvisko, názov teamu.
Druţstvo, ktoré nezaplatí štartovné do 31.03.2014 stráca nárok na účasť. Odstúpenie účasti s
vrátením štartovného je moţné do 15.03.2014.
Na tejto udalosti kaţdý berie zodpovednosť za seba, zaplatením štartovného súhlasí
s podmienkami súťaţe. Za vecné a zdravotné ujmy neberieme zodpovednosť.

Časový harmonogram súťaţe:







Príchod a zoskupenie 8.5.2014 o 8:00 hod.
Ţrebovanie poradia o ţrebovanie lovných miest 8:30 hod. (prvý ţrebuje ten, kto zaplatil prvý
a postupne )
Ţrebovanie lovných miest 8:35 a povolený prístup na stanovištia
Začiatok preteku 12:00 hod.
Koniec preteku 11.5.2014 o 12:00 hod.
Vyhlásenie výsledkov o 14:00 hod.

Pravidlá lovu:










V jednom teame sa chytá na 4 prúty (na jednej udici s jedným náväzcom a háčikom)
a povolené sú max. 4 ks tyčovej bóje.
Ryba sa váţi len nad 6kg (Víťazom sa stane team s celkovou najväčšou hmotnosťou
ulovených kaporv)
Ulovenú rybu po odháčkovaní je potrebné dať do prechovávacieho vaku do príchodu
oficiálneho rozhodcu, s rybami je potrebné zaobchádzať šetrne, aby nedošlo k ich
poškodeniu.
Pri meraní a vážení úlovkov musí byť prítomný člen susedného teamu
Počas preteku budú sektory vyznačené bójami ktoré nieje moţné opustiť výhradne iba pri
zdolávaní
Kŕmenie je povolené s boilies a peletami.
Lov je povolený výhradne s boilies a peletami, čo organizátor a rozhodca súťaţe majú právo
kontrolovať počas celého preteku.
Kaţdý team musí byť vybavený povinnými pomôckami :

 veľká podloţka pod kapra
 veľký podberák (šírka ramien min. 80 cm)
 dezinfekčný prostriedok na ošetrenie rýb
 šnúra s oloveným jadrom min. 1 m
 záchranná vesta aspoň 1ks na team





 Prechovávací sak min. 3 ks
 váha(digitálna)
V jednom teame je povolený maximálne 1 čln.
Krmná loďka povolená
Povolený len elektrický motor

 Sonar povolený počas celého preteku
 Váţne poranené ryby treba nahlásiť na číslo 0918 625 189, 0918 378 229 v ţiadnom
prípade nepúšťať späť do vody.
 Ak niekto nedodrţuje uvedené podmienky, druhý rybár je povinný ho upozorniť,
prípadne ohlásiť.
 Pri nedodrţaní podmienok môţe byť rybár vykázaný z rybníka a zároveň je povinný
spôsobené škody nahradiť, v prípade odcudzenia ryby bude naňho podané trestné
oznámenie a viac nebude mať prístup do tohto revíru.
 Pri odchode je kaţdý povinný pozbierať po sebe všetky odpadky.
 Správcovi je povinný rybár bez vyzvania ukázať svoje tašky, ruksaky, obaly na udice.
Zákaz:











Kúpania
lov dravcov
kŕmenia partiklom (napr. hrach, kukurica, atď.)
H - bójky a PET fľaše sú zakázané
kladenia ohňa
feeder, plavená
Zákaz opustenie stanovišťa ( na stanovišti musí ostať min. 1 pretekár. V prípade ţe
stanovište budú chcieť opustiť obaja súťaţiaci musia stiahnuť všetky prúty z vody. )
pouţívania šokovej šnúry (pouţívať len silón alebo fluoro carbon)
Zákaz prístupu auta k vode (parkovať len na vyhradenom mieste)
Zákaz vykrikovania, hlučného správania a iného obťaţovania ostatných rybárov.

Osvetľovanie vodnej hladiny vysokovýkonným svetlom je zakázané

Odmeňovanie:
1.miesto – poukážka v hodnote: 200 € na voľný nákup tovaru ( Rybárske potreby
M.Hubinák ), 3 dnová rybačka pre 2 osoby DUBNÍ II (okr. Nové Zámky) + poháre +
Putovný pohár ktorý ostáva v rybárskych potrebách M.Hubinák
2.miesto – poukážka v hodnote: 150 € na voľný nákup tovaru ( Rybárske potreby
M.Hubinák ) + pohár
3.miesto:

tovar v hodnote 100 € + pohár

Cena za najväčšieho kapra: pohár

