JAVORNICKÁ 48
ZÁVODY DVOJIC V LOVU KAPRA
TERMÍN: 30.9 - 2.10.2022
KDE: REVÍR JAVORNÍK 1A – 471 211
VÝMĚRA REVÍRU: 19,58ha
GPS: 50.4081956N, 17.0441711E
START: 30.9. 2022 ve 12:00
REGISTRACE TÝMŮ: od 10:00
STARTOVNÉ TÝM : 5800 Kč
KAPACITA: 20 týmů

PROPOZICE ZÁVODU:
● Závod bude probíhat 48 hodin od pátku 30.9. od 12:00 do 2.10. do 12:00
● Registrace týmů bude probíhat od 10:00 v místě konání závodu
● Týmy tvoří dvojice s platnou povolenkou ČRS (Územní pro Severní
moravu a Slezsko , celosvazová případně celorepubliková povolenka)
● Týmy budou mít zajištěny v ceně startovného stravu (pátek – oběd, sobota –
oběd , neděle – oběd)
● Startovné 5800 Kč/tým – zálohu ve výši 2900 Kč je nutno uhradit nejpozději
do 7 dní od dne přihlášení týmu do závodu. Zbylou část startovného je nutno
uhradit do 2.9.2022.
● Kapacita závodu je 20 týmů
● Týmy budou rozděleny do 3 sektorů (A,B,C) sektor A – 9 týmů , sektor B – 9
týmů , sektor C – 2 týmy
● Losování: Týmy si nejprve vylosují dle pořadí přihlášení pořadí v jakém
budou losovat. Poté proběhne teprve losování lovných míst dle vylosovaného
pořadí
pozn. Při prezenataci tým předá pořadateli kontaktní telefon který bude
celých 48 hodin dostupný.

PRAVIDLA ZÁVODU:
●Bodovaná ryba KAPR 60cm a větší
●Vyhrává tým se součtem 5 nejtěžších ryb
●V případě rovnosti bodů rozhoduje nejtěžší ulovená ryba pokud by i
tato hodnota byla shodná rozhodne o pořadí los
●Lov povolen na dva pruty – 1 lovící ( tým = 4 pruty )
●Loví se pouze z odhozu ze břehu je zakázáno vstupovat do vody
a nahazovat z vody. Při zdolávání ryby je možno vstoupit do vody
pouze z důvodu šetrného zdolání ryby.
●Lovící jsou povini používat zadní olova tzv. BACKLEADY
●Povolené druhy návnad: METHOD MIXY, BOILIE A PELETY
●Maximální dávka krmení na 24 hodin na tým je 3kg kombinace
povolených návnad
●Krmení raketou povoleno pouze ráno od 6:00 do 9:00 a odpoledne od
16:00 do 18:00. Mimo vyhrazené hodiny lze krmit pouze
kobrou,prakem případně rukou.
●Každá ulovená ryba bude ihned zvážená sektorovým
rozhodčím aby mohla být neprodleně puštěna zpět do revíru
●Každá ulovená ryba musí být do příchodu rozhodčího ponechána ve
vodě v dostatečné vzdálenosti od kameného břehu
●Týmy mají povinně podložku typu bazén
●Týmy při registraci předloží platné doklady k lovu na revírech ČRS
(tzn.Územní povolenka pro Severní moravu a Slezska, celosvazovou
nebo celorepublikovou povolenku )
●Závod probíhá systémem chyť a pusť
●Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí!
●Krmení, nahazování, obsluhu prutů, zdolávání a podebírání ryby můžou
provádět výhradně jen členové teamu s platnou povolenkou ČRS.
●Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání, nesmí závodník opustit
svůj sektor.
●Pokud ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se sestavy sousedního
teamu, ryba se počítá. Vstoupit do vody může závodník pouze při
podebírání ryby.
●Krmení během závodu je možné pouze za pomoci lopatky, kobry,
praku, košíčku, katapultu, ruky, raketou, PVA. Jiné způsoby krmení,
které tady nejsou jmenovány, jsou zakázané.
●Označování lovných míst jakýmkoliv způsobem je zakázané.
Sondování dna-lovného místa je povoleno pouze markerem! Echolot
zakázán!
●Zavážení, zaplavávání a zanášení návnad a nástrah zakázané.
●V době nepřítomnosti všech členů teamu, nesmí být žádný z prutů
nahozen. Na místě musí být vždy minimálně jeden člen teamu.

●Závodníci musí použít pouze průběžnou (únikovou montáž). Sestava
musí být uzpůsobena tak, aby se v případě přetržení vlasce ryba
bezpečně zbavila olova, nebo krmítka. ZÁKAZ používání pletené
šňůry .
●Pletené návazce povoleny od olova k háčku. Zig-Rig povolen. Olověné
šňůry ZAKÁZÁNY)
●Při závodě je zákázáno požívání tvrdých alkoholických nápojů a
jiných omamných látek.
●Počítá se čistá váha po odečtení vážícího saku. Vážit se bude všem
teamům stejným typem váhy. Každá ulovená ryba se při vylovení z vody
musí položit a šetrně odháčkovat na mokré podložce. Úlovky okamžitě
po zvážení a zapsání do úlovkového listu vrátit do vody.
Počítá se pouze ryba, která byla ulovena za hlavovou část.
Rozhodčí má právo kdykoli během závodu zkontrolovat kteroukoli z
udic závodníka.
Protest:
●každý tým má právo vznést protest. V případě podání protestu se skládá
kauce 500Kč do rukou pořadatele. V případě uznání stížnosti se kauce
navrací týmu který protest podal. V opačném případě kauce propadá
pořadateli.
Povinná výbava každého týmu:
●Podložka vaničkového typu
●Podběrák min. rozměr ramen 80x80cm
vyprošťovač háčků
●osvetělení lovného místa – jakékoliv elektrické světlo
JAKÉKOLIV PORUŠENÍ VÝŠE PSANÝCH PRAVIDEL BUDE TRESTÁNO
OKAMŽITÝM VYLOUČENÍM TÝMU ZE ZÁVODU BEZ ZPĚTNÉ
NÁHRADY STARTOVNÉHO!
●Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o účast v závodě.
●Úhradou zálohy startovného závodníci souhlasí s propozicemi.
●Úhradou zálohy startovného, se team zavazuje k doplaceníní plné výše startovného.
(v případě řádné omluvy, min 21 dní před závodem bude záloha vracena v plné výši)
●Úhradou startovného závodníci souhlasí s pořízením foto a videodokumntace z
akce.

CENY:
1.MÍSTO – 17.000 Kč a poháry
2.MÍSTO – 10.000 Kč a poháry
3.MÍSTO – 6.000 Kč a poháry
●Nejtěžšší ryba závodu pohár ( 2000Kč )
●Vítěz sektoru 1500Kč ( týmy umístěné na 1-3.
místě nemají nárok na sektrovou cenu )

Organizační výbor ČRS MO Javorník

Partneři závodu:

MĚSTO JAVORNÍK

