Propozície v LRU – plávaná
-

-

preteku sa môžu zúčastniť členovia MO SRZ Sp. N. Ves starší ako 15 rokov a hostia,
ktorí sú pozvaní výborom MO SRZ Sp. N. Ves
zúčastniť sa môže každý člen bez ohľadu na druh zakúpenej povolenky na lov rýb
loví sa podľa pravidiel CIPS-u
každý pretekár je povinný sa pre započatím preteku zaregistrovať a zaplatiť štartovné
v určenej výške, a je povinný zúčastniť sa losovania
losovanie stanovíšť je po ukončení registrácie t.z. hodinu pred započatím preteku
loví sa na jednu udicu a to na plavák, na jeden jednoduchý háčik
môžu sa použiť všetky druhy návnad a nástrah
pretekár musí mať počas lovu pri sebe ako povinnú výbavu sieťku na ryby, vyberač
háčikov, podberák
boduje sa hmotnosť úlovku, za každý gram jeden bod
päť minút pred začiatkom lovu sa vydá zvukový signál, čo znamená možnosť
kŕmenia. Druhý zvukový signál zahajuje samotný lov. Päť minút pred koncom
zazneje ďalší zvukový signál a následný zvukový signál pretek ukončuje
po ukončení losovania a príchode na stanovište sa môže pretekár pripravovať na
lov(úprava stanovišťa, príprava náčinia, vymerania hĺbky vody – háčik musí byť bez
nástrahy, príprava krmiva)
ulovené ryby sa musia ponechávať živé, do úlovku sa započítavajú všetky ulovené
ryby
každý preteká sám, cudzia pomoc je zakázaná
ulovenie zubáča, úhora a amura sa hlási hneď po ulovení traťovému rozhodcovi,
ktorý zabezpečí odváženie, zaznamenanie a pustenie úlovku späť do vody
všetky ulovené ryby sa po odvážení púšťajú späť do vody
pretekár, aj keď neuloví žiadnu rybu, je povinný túto skutočnosť nahlásiť po ukončení
preteku svojmu traťovému rozhodcovi
pri porušení pravidiel bude pretekajúcemu udelené napomenutie. Po druhom
napomenutí je súťažiaci diskvalifikovaný
protesty sa prijímajú do 30 minút po skončení preteku u hlavného rozhodcu a po
zložení kaucie v určenej výške. V prípade oprávneného protestu sa kaucia vráti
hlavný rozhodca vymenuje traťových rozhodcov, ktorí budú dozerať na dodržiavanie
stanovených pravidiel
maximálny počet účastníkov je 80
pretek sa koná za každého počasia. Odkladá sa iba v prípade nepriaznivého
počasia(búrka, prietrž mračien) po dohode s účastníkmi preteku
každý pretekár preteká na vlastné nebezpečie!
dĺžka preteku je 3 hodiny
každý pretekár je povinný po skončení preteku upratať svoje stanovište a k miestu
váženia doniesť aj tabuľku, ktorá označuje jeho lovné stanovište. Ak si nesplní
povinnosť upratať svoje stanovište, bude sankciovaný podľa platného disciplinárneho
poriadku
časový harmonogram preteku a štartovné je uvedené na plagáte určeného na
propagáciu preteku
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