Športový rybolovný pretek ŽIEN v love Kapra o putovný pohár starostu obce
Kanianka.

Preteky sú určené pre ženy členky Slovenského rybárskeho zväzu a pre všetky ženy
nerybárky v sprievode člena Slovenského rybárskeho zväzu.
Preteky sú organizované bez možnosti privlastnenia si úlovku.

PROGRAM PRETEKOV:
Dátum konania: 7.5.2022
Miesto konania: VN Kanianka (3-5170-1), obec Kanianka, okres. Prievidza
Prezentácia účastníkov preteku: 7:30 do 8:30
Miesto prezentácie: Bývalé reštauračné zariadenie Biela Labuť (hneď pri vodnej nádrži)
Doba preteku: od 9:00 do 14 00 hodiny
Vyhodnotenie preteku: 14 30
Hodnotená ryba: kapor rybničný
Spôsob lovu: na položenú
Informácie na tel. čísle: 0918185752 Tomáš Píš (riaditeľ preteku)
Vyhodnotenie preteku: Hodnotí sa najdlhší ulovený kapor, po ulovení kapra sa ohlási
rozhodca ktorý uloveného kapra zmeria a zapíše jeho dĺžku. V prípade zhody v dĺžke ryby
bude rozhodovať najväčšie množstvo ulovených kaprov.
Organizačné pokyny pre pretekárky:
1. Štartovné je 5 €, ktoré sa bude hradiť vopred, zaplatením na účet
SK7109000000000066504447 pod variabilným symbolom 752022. Do správy je
potrebné uviesť meno a priezvisko. Po uhradení štartovného bude pretekárka
zapísaná na listinu pretekov. Posledný termín na zaplatenie je 4.5.2022.
2. Povolenie na rybolov a rybársky lístok v zmysle zákona č.216/2018 Z.z. nahrádza
prezenčná listina pretekov a preto nie sú potrebné.
3. Preteky sú organizované bez možnosti privlastniť si ulovené ryby.
4. Lov povolený na 1 prút (udicu) s dvomi nadväzcami v zmysle zákona. Nástraha je
povolená rastlinná, červy, kostné červy, boilies, pelety. Lov na rybku je zakázaný.
5. Povolený spôsob lovu: Lov rýb na položenú (na ťažko).

6. Lovné miesta si pretekárky vyberajú pri prezentácii. Následná výmena lovných miest
nie je možná.
7. Vnadenie je povolené 15 minút pred začatím preteku.
8. Pri nahadzovaní je pretekárkam povolená pomoc sprevádzajúceho rybára.
9. Napichovať nástrahy na háčiky, vyťahovať nástrahy z vody a zdolávať ryby je
povolené len samotným pretekárkam.
10. Zdolanú rybu môže podberákom vytiahnuť sprevádzajúci rybár, alebo iná osoba,
ktorú pretekárka o to požiada.
11. Po zdolaní, zmeraní a zapísaní ryby rozhodcom rybárka ihneď pustí rybu späť do
vody. Za sieťkovať rybu nie je dovolené! Pre potrebu merania je potrebná podložka.
12. Hodnotenou rybou je kapor rybničný.
13. Hodnotí sa najdlhší ulovený kapor, po ulovení kapra sa ohlási rozhodca ktorý
uloveného kapra zmeria a zapíše jeho dĺžku.
14. V prípade zhody v dĺžke ryby bude rozhodovať najväčšie množstvo ulovených kaprov.
15. Akákoľvek zámena rýb medzi pretekárkami je prísne zakázaná.
16. Pri meraní a manipulácii treba s rybou zaobchádzať s najväčšou opatrnosťou, tak aby
nedošlo k zbytočnému poškodzovaniu rýb. Potrebné je použitie podložky.
17. Preteky sa konajú za každého počasia.
18. Každá pretekárka súťaži na vlastné nebezpečenstvo.
19. Propozície sú záväzné pre každého. Nedodržanie týchto propozícii sa trestá
okamžitým vylúčením z preteku!

