
Rybářské závody vRybářské závody vRybářské závody vRybářské závody v    LRU na řece Jizeře č. 411LRU na řece Jizeře č. 411LRU na řece Jizeře č. 411LRU na řece Jizeře č. 411    027 ( Krásná louka )027 ( Krásná louka )027 ( Krásná louka )027 ( Krásná louka )    
pro kategorii dospělých rybářů,dorostu a mládežepro kategorii dospělých rybářů,dorostu a mládežepro kategorii dospělých rybářů,dorostu a mládežepro kategorii dospělých rybářů,dorostu a mládeže    

 
O pohár p ředsedy ČRS MO Mladá Boleslav  

    
 

 

 
1) Místo srazu :Místo srazu :Místo srazu :Místo srazu :  Za domem MO Mladá Boleslav, Ptácká 30 
 
2) Termín konání :Termín konání :Termín konání :Termín konání : 13.06.201513.06.201513.06.201513.06.2015 

 
3) Program závodu :Program závodu :Program závodu :Program závodu : 6:30 –   Sraz,prezentace,losování 
                                8:00 – 11:30 hod.  Závod  

                                       11:30 – 12:00 hod. Vážení ulovených ryb 
                                       12:30 – 13:00 hod.  Sčítání a vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen 
 

4) Úlovky : Úlovky : Úlovky : Úlovky : Během závodu se ryby ponechávají ve vezírku 
 
5) Startovné :Startovné :Startovné :Startovné :  Členové MO Mladá Boleslav  - zaplaceno 
                          Hosté - 200 Kč 
                          Mládež do 15 let - zdarma 
 
6) Losování :Losování :Losování :Losování : Pořadatelé si vyhrazují právo na ukončení losování  po vyčerpání startovních míst 

 
7) Způsob lovu :Způsob lovu :Způsob lovu :Způsob lovu :  Lov je povolen pouze na jeden prut na položenou nebo plavanou s jedním jednoduchým háčkem . 

                                   Povolené nástrahy dle ryb. řádu. Při zdolávání úlovku používat podběrák. 
 
     8) Vnadění :Vnadění :Vnadění :Vnadění : Povoleno před i během závodu ( dle rybářského řádu )  
     
     9) Hodnocení :Hodnocení :Hodnocení :Hodnocení : Do výsledků se započítávají všechny ulovené a  zvážené  ryby,  1 dkg  = 1 bod1 dkg  = 1 bod1 dkg  = 1 bod1 dkg  = 1 bod  po zvážení se ryby vracejí zpět do vody 

       Hodnoceny budou jen ryby řádně ulovené, nepoškozené a živé.                                        Hodnoceny budou jen ryby řádně ulovené, nepoškozené a živé.                                        Hodnoceny budou jen ryby řádně ulovené, nepoškozené a živé.                                        Hodnoceny budou jen ryby řádně ulovené, nepoškozené a živé.                                            
    
  10) Diskvalifikace :Diskvalifikace :Diskvalifikace :Diskvalifikace : Při porušení propozic závodu ,za porušení rybářského  řádu 
 
  11) Protest : Protest : Protest : Protest : Podání protestu do 30 min. po skončení závodu,vklad při protestu 500Kč, při oprávněném se vrací, při neoprávněném propadá ve prospěch MO   
 
Na vyhlášení vítězů jsou připraveny hodnotné ceny vNa vyhlášení vítězů jsou připraveny hodnotné ceny vNa vyhlášení vítězů jsou připraveny hodnotné ceny vNa vyhlášení vítězů jsou připraveny hodnotné ceny v    celkové ceně celkové ceně celkové ceně celkové ceně 50505050.000,.000,.000,.000,---- K K K Kčččč            ----        Televize, mobil. telefon,  mikrovlnkaTelevize, mobil. telefon,  mikrovlnkaTelevize, mobil. telefon,  mikrovlnkaTelevize, mobil. telefon,  mikrovlnka        a další rybářské vybavení…a další rybářské vybavení…a další rybářské vybavení…a další rybářské vybavení…    
 

Zákaz vjezdu automobilů na závodní úsek !!!             Občerstvení pro závodníky zajištěno zdarma!! 
                                                                                                

Sponzoři závodu:    

                 Rybářské potřeby Věra Malíková 


