Drahovský kapor 2019
Termín pretekov je 9.5.--12.5.2019.
Maximálny počet prihlásených teamov je 12.
Miesto konania je na jazere č.2781
Stretnutie na rybníku je 9.5.2019 o 8:00hod.
Losovanie sa začína o 8:30 a presun na lovné miesta bude okolo 10:00.
Preteky začínajú 9.5. o 12:00 a končia12.5. o 12:00. Vyhodnotenie výsledkov bude dňa 12.5.2019 o 13:00!
Priebeh losovania :
každý team so svojim poradovým číslom (podľa toho, v akom poradí uhradil štartovné na preteky) si vylosuje číslo,
ktoré určí lovné miesto, Výmena stanovíšť, ktoré si pretekári vylosujú je zakázaná

Pravidlá pretekov :
– preteky sú teamové, 72 hodinové, chytá sa nonstop, na preteky sa vopred odosielajú prihlášky a štartovné sa
uhrádza tiež vopred do 31.1.2019
– štartovné za team : 180 Eur
– team pozostáva z 2 rybárov + možnosť mať 1 pomocníka (osoby nad 18 rokov), Pomocník nemôže nahadzovať
a zdolávať ryby.
– maximálny počet teamov : 12

Systém hodnotenie výsledkov na pretekoch bude nasledovný :
– Na pretekoch sa budú bodovať LEN ryby (kapor a amúr) nad 7kg!
– do konečného poradia sa budú brať len 4 najťažšie ryby každého teamu
Ďaľšie pravidlá :
– tyčové bójky sa používať môžu, max. 2ks na team
– člny sa môžu použiť len na sonarovanie a osadenie bójok na začiatkua pred začatim lovu.
– chytať je povolené LEN na BOILIES a PELETY
– kŕmenie je povolené z brehu pomocou kobry, praku alkebo SPOMB-u.
– iné návnady a nástrahy, ako BOILIES a PELETY sa používať nesmú!
– dĺžka nadväzca môže byť max 1m!
– teamy MUSIA chytať LEN na vyhradenom lovnom mieste, prosíme vás, dopredu sa
dohodnite s vašimi susedmi – dúfame, že všetci bude ohľaduplní a nebudeme musieť riešiť
ZBYTOČNÉ konflikty – vopred ĎAKUJEME !
– stanovať je možné len v tesnej blízkosti lovného miesta
– každý team chytá na 4 udice
– zaseknutú rybu môže podobrať : druhý člen teamu, pomocník teamu, sused
– každý team musí mať dostatočne veľkú podložku pod kapra a a veľký kaprový podberák
– každý team musí mať minimálne 4ks veľkých prechovávacích sakov
– váženie bude prebiehať priebežne, chytené ryby prosíme šetrne zasakovať, ryba nad 10kg sa musí hlásiť rozhodcovi
ktorí príde rybu odvážiť a následne pustiť
– počas váženia musí byť prítomný : rozhodca, člen teamu
– údaje o bodovaných rybách zaznamená rozhodca na : Zoznam bodovaných kaprov –
správnosť údajov potvrdí podpisom rozhodca, člen teamu a účastník iného teamu, ktorý
bol prítomný počas váženie
-Súťaží sa za každého počasia na vlastné riziko
- Každý pretekár svojou účasťou dáva súhlas na zverejnenie svojho mena, priezviska a obrazového materiálu jeho
osobnosti v mediálnych prostriedkoch MsO SRZ Hlohovec /internet, spravodaj, informačná tabuľa/.

– až do konca pretekov sa MUSÍ udržiavať poriadok !
– stravu si zabezpečí každý team samostatne
– o priebežných výsledkov vás budeme informovať : večer o 20:00
– v prípade nejasností sa obráťte na organizátorov
Ceny / výhry / darčeky
1.miesto – 650Eur v hotovosti + 2x hodnotný pohár pre víťaza
2.miesto – 450Eur v hotovosti + 2x hodnotný pohár pre víťaza
3.miesto – 300Eur v hotovosti + 2x hodnotný pohár pre víťaza
Najväčšia ryba preteku – hodnotný pohár

Štartovné sa uhrádza riaditeľovi preteku po dohode
Termín uhradenia štartovného je maximálne do 31.1.2019
Organizátor pretekov MsO SRZ Hlohovec
Pre viac informácií o pretekoch nás neváhajte kontaktovať .
Filip Šoka riaditeľ pretekov tel kontakt 0904844516
Email: filipsoka900@gmail.com

