JEZERA CUP 2020 - 50H.
Datum akce: 11. 9. 2020 – 13. 9. 2020

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Zlínský
JEZERA CUP 2020 50H.
Místo konání:
Revír: Olšava 1 A (461 107) - Kunovská tabule, v k.ú. Ostrožská Nová Ves, 40,0 ha
Časový rozpis:
Pátek:
7:00 - 8:00 hod - prezence závodníků
8:15 - losování míst
12:00 hod – start závodu
Sobota: - průběh závodu
Neděle:
14:00 hod ukončení závodu
15:00 hod vyhlášení výsledků
Ceny:

1. místo: 30.000,- Kč
+ pohár a outdoorový mobilní telefon.
2. místo: 20.000,- Kč
+ pohár a outdoorový mobilní telefon.
3. místo: 10.000,- Kč
+ pohár a outdoorový mobilní telefon.

PRÉMIE za nejtěžšího kapra: bivak a lehátko zn. Fox v hodnotě 20.000 Kč od firmy Fishmax
Počet teamů: 32
Startovné: 6.000,- pro 2 – 3 členný team
Přihlášky: výhradně na email jezera.cup@seznam.cz

Zaregistrováno bude prvních 32 přihlášek + 5 náhradníků. Následně bude přihlášeným odeslán e-mail
s pokyny pro platbu startovného. Pokud nebude startovné uhrazeno do 14ti kalendářních dní od
odeslání výzvy, bude přihláška vyřazena a místo postoupeno náhradníkům v pořadí, ve kterém
přihlášky dorazily. Po přihlášení a uhrazení startovného bude team zapsán do startovní listiny.
LOVÍ SE NA ZÁKLADĚ PLATNÉ SVAZOVÉ POVOLENKY, KTERÁ JE PODMÍNKOU ÚČASTI!
Losování: Zástupce teamů vylosují svoje lovné místo. Losuje se pouze jednou, výměna místa není
možná.
Pravidla: Závod probíhá systémem chyť a pusť (každá ulovená ryba musí být šetrně vrácena do vody).
Soutěží dvoučlenná nebo tříčlenná družstva, která loví celkem na 4 pruty, každý prut s jedním
návazcem.
Povolen je pouze lov na položenou. Olověné šňůry se mohou používat o délce max. 1 metr. Zavážení
nástrah a návnad není povoleno jakýmkoliv způsobem. Při krmení, nahazování, zdolávání a
podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor.
Pokud ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se sestavy sousedního týmu, může tento podat
neprodleně protest, ale nemusí. V případě oprávněného protestu se ulovená ryba nebude počítat.
Cedulka označující lovné místo je osou sektoru a hranice sousedních sektorů je brána jako střed mezi
těmito osami.
Pokud se závodníci nemohou shodnout na hranici sektorů, je nutné kontaktovat pořadatele před
začátkem závodů a s jejich pomocí hranici určit.
Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem
závodníků. Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole.
Při porušení pravidel uvedených v propozicích či nedodržení nepsaných zákonů etiky sportovního
rybolovu bude team okamžitě diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného. Podání protestu:
Protest může podat kterýkoliv člen závodního teamu pouze hlavnímu rozhodčímu, a to neprodleně a
písemně. Pokud team podává protest, musí složit k rukám hlavního rozhodčího kauci ve výši 1000,Kč, která při neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po
ukončení závodu nebude brán zřetel.
Pokud něco není uvedeno v pravidlech, je třeba se řídit rybářským řádem pro uvedený revír!
Je stanoven zákaz chytání na živočišné nástrahy (žížaly, červ atd.)
Krmení je povoleno pouze ze břehu (raketa, lopatka, vrhací tyč – kobra). Je přísně zakázáno jakékoliv
jiné dopravování návnady jako např. zavážecí loďka, zaplavávání, apod.
Povinnost závodníka: šetrné zacházení s rybou
Povinná výbava: podložka pod rybu, podběrák min. 80 cm rameno, váha, EKO saky min. 3 ks na team,
desinfekce.
Hodnocení a vážení:
Bodovanou rybou je kapr o váze od 7 kg včetně!!

Rozhodující je váha tří nejtěžších ryb. V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více teamů,
rozhoduje nejtěžší ulovená ryba.
Ryby váží úsekový rozhodčí spolu s minimálně jedním členem družstva a její váhu neprodleně zapíší
do úlovkových listů a stvrdí svými podpisy. Ryby budou váženy ve stejných sacích a stejným typem
váhy. Bude se počítat čistá váha po odpočtu hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba
vrátí zpět do vody.
Pořadatel si v případě potřeby vyhrazuje právo pozměnit pravidla.
Všichni startující s uvedenými pravidly souhlasí, což potvrdí uhrazením startovného nebo
registračního poplatku. Všichni startující se závodu účastní na vlastní nebezpečí a riziko. Pořadatel
nenese odpovědnost za žádnou škodu ani nemajetkovou újmu, která startujícím během závodu
vznikne.
Svým uhrazením startovného také startující souhlasí s pořizováním záznamů a jejich použitím pro
komerční užití, zveřejnění na internetu, v televizních pořadech, na sociálních sítích nebo jiných
kanálech pro propagaci sportu či samotné akce. Dále tímto startující udělují souhlas se zpracováním
osobních údajů dle směrnice GDPR.
Účastníci závodu jsou povinni pro vykonávání hygienických potřeb využívat určené zařícení (mobilní
WC a sociální zařízení v areálu Kanoistiky) a zavazují se k dodržování pravidel plynoucích ze
skutečnosti, že revír se nachází v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje II. stupně.
Pro přivezení a odvezení rybářského vybavení bude účastníkům umožněn krátkodobý vjezd autem na
nezbytně nutnou dobu (max. 2 hodiny), případně bude možné využít pomoc pořadatelů s dopravou
na lovné místo. Vozidla musí být poté zaparkována mimo ochranné pásmo vodního zdroje.
Porušení pravidel týkajících se vjezdu a pohybu v ochranném pásmu vodního zdroje může vést k
diskvalifikaci týmu.
Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod!!!
Pokud dojde k odhlášení dvojice po 28. 08. 2020, bude při vrácení startovného odečten manipulační
poplatek 500,- Kč.
Těšíme se na Vás a Vaši účast – organizátoři a dobrovolníci MRS PS Kunovice
Podrobné informace a případné dotazy na telefonním čísle 728 644 000
Startovní listina:

