Zápis o úlovkoch pretekára.
Druh ryby

Dĺžka

podpis

Ak pretekár uloví kapra nad 65 cm, ktorého je zakázané si privlastniť,
okamžite je povinný zavolať prideleného rozhodcu na lovnom úseku.
Rozhodca ho príde odvážiť a zaeviduje do štart. lístka a následne ho
s opatrnosťou pustí späť do vody.
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a
o voľnom pohybe takýchto údajov.
Udeľujem súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom zverejňovania
fotografii a videí na webe a sociálnych sieťiach usporiadateľa preteku.
Súhlasím/nesúhlasím

Mestská organizácia HLOHOVEC

Hmotnosť

1,...............................................................
2,...............................................................
3,...............................................................
4,...............................................................
5,...............................................................
............................
...........................
Meno a priezvisko rozhodcu

Slovenský rybársky zväz

PROPOZÍCIE
Tradičný rybársky pretek pre dôchodcov, ženy
a handicapovaných.

Štartovný lístok č. ..................................

1. Meno a priezvisko.............................................................
Miesto: štrkovisko Leopoldov 2-3580-1-1
Termín: 25.máj 2019 – sobota
Registrácia: štrkovisko Leopoldov 2-3580-1-1

V sobotu 25.mája od 7.00 hod. do 7.45 hod. - ostrov

v Hlohovci dňa 25.5.2019

Štartovné: 5 eur
Podpis: ......................................................

Organizačný výbor
Riaditeľ pretekov: Richard Kadlečík
Registrácia: Dušan Ryba, Štefan Štipák
Hlavný rozhodca: Pavol Šimunič
Podporná technická skupina: Miroslav Brešťanský, členovia výboru a členovia RS

Technické pokyny
1. Preteky sa konajú od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. Hodnotené druhy rýb: kapor a amur.
3. Loví sa na dve udice s maximálne jedným nadväzcom, ktorý je opatrený
jedným háčikom.
4. Kŕmenie je povolené iba z brehu. Je zakázané použitie člnu alebo
zavážacej loďky.
5. Je prísne zakázané privlastniť si kapra nad 65 cm.
6. Spôsob lovu položená, plávaná a feeder

Povinnosti pretekára
1. Pretekár je povinný mať sieťkyu /sak/ a povinnú výbavu v zmysle zákona
o rybárstve.
2. Pretekár je povinní pred začiatkom lovu zapísať do záznamu o úlovkoch
príchod a po ukončení preteku zapísať zasieťkovanú rybu ak si ju
privlastní. Ponechať si môže 2 kusy kapra alebo amura alebo ich
kombináciu.
3. V plnom rozsahu dodržiavať propozície pretekov a rybolovný poriadok.
4. Každý pretekár musí byť členom MsO SRZ Hlohovec a musí mať platné
rybárske doklady.
5. Hodnotia sa dve najťažšie ulovené ryby.

Časový harmonogram preteku.
Sobota 25. máj 2019
07.05 - 07.45 predaj lístkov
07.45- 8.00 kŕmenie
8.00 - 14.00 pretek
14.00-15.00 váženie úlovkov, podávanie protestov
15.00 vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov
Pri vyhodnotení úlovkov je zabezpečené občerstvenie vo forme guláša.

Hodnotenie
Hodnotia sa 2 najťažšie úlovky - spolu max. 2 kusy rýb. V prípade zhodnosti váhy
rozhodne hlavný rozhodca.
Hodnotia sa 2 kategórie muži a ženy zvlášť – prvý 3 v poradí a ceny za najväčší
úlovok.

Záverečné ustanovenia
- Preteká sa za každého počasia.
- Pretekári lovia na vlastné nebezpečie.
- Propozície sú záväzné pre každého účastníka preteku, za ich porušenie bude
pretekár diskvalifikovaný.
- Porušenia propozícií a protesty rieši organizačný výbor.
- Výmena alebo darovanie úlovkov medzi pretekármi sa považuje za hrubé
porušenie propozícií, rovnako ako presúvanie štartových čísel. Za tieto porušenia
bude pretekár okamžite vylúčený a riešený disciplinárnou komisiou.

