
Dospelá osoba NESMIE nijako manipulovať s rybou a všetkým príslušenstvom pretekára počas
pretekov v mieste lovu!!! V pfipade hlbšieho zachytenia háčika móže byť pomoc poskytnutá
mimo štandu.

udica amontáž
Pretekar loví iba na jeden feedrový prut opatrený navijakom. Maximálnadižkaprutu je 4,5m od
konca ruěky po posledné koncové očko. Udica je povolená iba s jedným nadvázcom a s jedným
jednoháčikom.
Prut na ktoqý sa loví musí byť opretý aspoň o jeden pevný oporný bod. (napr. rasožka). Je
zakénarÉ používať akékoťvek signalizátory, zvukové alebo svetelné. Svietiacu tyčinku je možné
používať len v prípade nočných pretekov.
V prípade zlomenia prutu alebo poškodenia navijáku móže byť poskltnutý iný prut (naviják),
treba to ale oznámiť susedným pretekarom, alebo rozhodcovi.

Útovky a ich prechovávanie
Každý pretekár je povinný po zapísaní úlovku rozhodcom okamžite rybu šetrne pustiť do vody.
Ryba sa považuje za ulovenú, ak je mimo vodnú hladinu v okamihu zaznenia signálu koniec
lovu, nie počas jeho trvania. Platí zákaz uchopenia ryby za oěit

Bodovanie
Bodovanie rýb: Kapor: 5 bodov/ks, Ostatné druhy rýb 1 ks: 1 bod.

Ocenenie pretekárov:
V preteku sa oceňujú minimálne prvy trajav každej kategórii a tri najlepšie dievčatá.

Hodnotenie pretekov
Yíťazom preteku sa stáva pretekár s najváěším počtom bodov. V prípade rovnosti rozhoduje
váčší poěet ulovených rýb, váěší počet ulovených kaprov, žeb.

Práva a povinnosti účastníkov sút'aže
Uěastníci preteku sú povinní dodržiavať etické pravidlá a zvyklosti k prírode, funkcionárom
súťaže, súperom a divrákom. Úěastníci súťaží sa dchto zúčastňujú na svoje vlastné
nebezpečenstvo, spolu so sprevádzajúcou dospelou osobou a za svoje správanie a konanie nesú
svoju plnú osobnú zodpovednosť.
Všetci pretekári štartujúci na pretekoch sú povinní zúčastnit'sa lyhlasovania výsledkov.

sankčnÝ poriadok
Pretekár bude postihnutý napomenutím (žltou kartou) za nepovolenú pomoc pri pretekoch,
nepovolenej prítomnosti osoby na štande, uchYenie ryby za oéi, zahrubé zaobchádzanie
s rybami, zapoužitie alkoholických nápojov a fajčenie.
Dve napomenutia v preteku, ,,žItékartÝ'sa rovnajú červenej karte.
Diskvalifikácia nasleduje po udelení ,,červenej karty" a'výsledky pretekara sa nezapočítavajú!


