Vážení rybáři,
MS Bohušovice nad Ohří vás srdečně zve na rybářské závody!
Datum konání:

sobota 24. 9. 2022

Místo : konání:
Levý břeh revíru Ohře - 1, nad jezem, v katastru města Bohušovice nad Ohří, místní část
„Třešňovka – podrevír č. 6 revíru Ohře 1, taras. Rybářské závody proběhnou na
vytyčeném úseku revíru Ohře 1.
Příjezd:
a) komunikací E15 ve směru od Prahy: v obci Hrdly podle ukazatele směru odbočit vlevo
a pokračovat po hlavní silnici do města Bohušovice nad Ohří, za mostem přes řeku
Ohři první odbočka vpravo a po místní komunikaci (Ulice Dlouhá) pokračovat k první
křižovatce, kde odbočit vpravo do ulice Havlíčkova, kterou pokračovat až k místu
křížení s polní cestou na kterou odbočit vpravo. Kolem sběrného dvora, hřbitova a
čistírny odpadních vod pokračovat k udanému místu konaní závodů (cca 600 metrů).
b) komunikací E15 ve směru od Lovosic (Litoměřic): z Terezínského kruhového objezdu
podle ukazatele směru pokračovat do města Bohušovice nad Ohří. Třetí odbočka vlevo
a po místní komunikaci (Máchova ulice) pokračovat rovně až na konec ulice, křížení
s ulicí ČSLA, odbočit vpravo a cca po 50 metrech odbočit vlevo, kdy vzápětí opět
odbočit vlevo na polní cestu. Kolem hřbitova a čistírny odpadních vod pokračovat
k udanému místu konaní závodů (cca 600 metrů) a po místní komunikaci kolem
pokračovat k udanému místu konaní závodů (cca 500 metrů).
Prezentace účastníků:
od 06,00 do 06,50 hodin na stanovišti hlavního rozhodčího. U prezentace si každý účastník
vylosuje číslo úseku, kde bude lovit, zaplatí startovné a převezme průkazku závodníka.
Startovné: 150,- Kč (dospělý) při prezentaci, děti, mládež bez poplatku.
Časový plán závodů :
06,00 – 06,50hod.
07,00 – 12,00 hod.
12,00 hod.
12,00 – 12,15 hod.
12,15 – 12,45 hod.
13,00 hod.

-

prezentace účastníků, zaujetí závodních stanovišť
průběh závodu
ukončení závodů
odevzdání průkazek závodníků
zpracování výsledků
vyhlášení výsledků a předání cen

Počet lovících je neomezen.
Propozice závodů:
 Soutěží jednotlivci. Lov povolen na 2 pruty se dvěma návazci.
 Povolené způsoby lovu jsou klasická plavaná, položená a lov na houpačku dle
příslušných ustanovení rybářského řádu.
 Lov na biče a děličky je v závodech vyloučen.

 Návnady a nástrahy dle příslušných ustanovení rybářského řádu
 Vnadění je povoleno až zahájením závodů.
 Veškerá manipulace s úlovky musí být rychlá a šetrná, při vylovování úlovku striktně
postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními rybářského řádu. Závodník po
zdolání úlovku povolá úsekového rozhodčího k proměření úlovku a zápisu do
průkazky závodníka. Úlovky po změření vrátit vodě, pokud dosahují zákonné míry je
možnost úlovky soutěžícím si ponechat v souladu s příslušnými ustanoveními
rybářského řádu.
 Při zdolávaní úlovku, pomoc druhé osoby není povolena.
 Vstup do závodního sektoru je povolen pouze závodníkovi a sektorovému rozhodčímu
(příp. hl. pořadateli)
 Hodnotí se všechny ulovené ryby. Při úlovku ušlechtilé ryby se 1 cm délky rovná
bodovému ohodnocení 2 bodů, ostatní ryby - 1 cm = 1 bod, body zapisuje do průkazky
závodníka pouze rozhodčí.
 Stanovení pořadí lovících bude provedeno podle součtu bodů dosažených v průběhu
závodů, v případě rovnosti součtů je jako další kritérium největší ulovená ryba.
 Závodník, který se jakýmkoli způsobem proviní během závodu proti propozicím či
rybářskému řádu bude ze závodu vyloučen bez možnosti vrácení startovného.
 Po ukončení rybářských závodů každý závodník odevzdá do 15 minut průkazku
závodníka rozhodčímu. Dodatečně odevzdaná závodní karta nebude započítána.
 Protesty lze podat nejpozději 20 minut po skončení závodu u hlavního pořadatele,
s vkladem 200,- Kč. V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve prospěch
pořadatele.
 Na stanovištích závodníků přísný zákaz rozdělávání ohňů. Každý závodník loví na
vlastní nebezpečí a odpovídá za škody jím způsobené. Důraz bude kladen na
dodržování pořádku ve vytyčeném úseku. Po skončení závodu je každý závodník
povinen uklidit své místo.
 Závody jsou přístupné všem zájemcům o rybolov, soutěží se ve dvou kategoriích dospělý a mládež. Účastníci předloží platné doklady opravňující provádět rybolov
v daném roce. Závody se konají za každého počasí.

Pro ohodnocení nejlepších soutěžících je připraven
dostatek vysoce hodnotných a motivujících cen.

Občerstvení je zajištěno!

Těšíme se na Vaší bohatou účast. „Petrův zdar!

