PROPOZÍCIE
NOVOMESTSKÝ CARP MARATÓN 2018
MO SRZ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Vás srdečné pozýva na pretek love kaprov na Zelenej vode v Novom Meste nad
Váhom
Miesto konania:
Popis jazera:

Zelená voda, Nové Mesto nad Váhom (jazerá č. 1 a 2)
Zelená voda je stojatá vodná plocha s rozlohou cca. 60 ha, dno je štrkové, bahnité, miestami
výrazne zarastené vodnými riasami, čo poskytuje dokonalý úkryt a zdroj prirodzenej potravy
pre ryby. Hĺbka vody sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 6 m. Vek štrkoviska so štatútom
rybárskeho revíru presahuje 50 rokov. V posledných rokoch sa začínajú loviť kapre s veľkosťou
okolo 1 m a váhou okolo 15 kg a amury presahujúce 1,2 m!
kapor a amur s váhou nad 4 kg
200 € na jedno družstvo v zložení: 2 pretekári a 1 pomocník
23

Bodované ryby:
Štartovné:
Počet družstiev:

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Streda 5.9.2018

10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 13:00
13:00

uvítanie, registrácia pretekárov, pohostenie účastníkov
otvorenie preteku, losovanie poradia a lovných miest
presun na vylosované miesta lovu, kŕmenie
začiatok preteku

Nedeľa 9.9.2018

12:00
13:30

ukončenie preteku
vyhlásenie výsledkov, pohostenie účastníkov

PRAVIDLÁ LOVU:
1.

Súťažia dvojčlenné pretekárske tímy s možnosťou doplnenia pomocníka. Každý tím môže
celkovo loviť najviac na štyri prúty, každý opatrený najviac jedným nadväzcom s
jednoháčikom (protihrot je dovolený). Každé družstvo obdrží pred začiatkom preteku
štartovnú listinu, ktorá zároveň slúži ako povolenie na rybolov počas konania preteku. Tím
môže mať najviac jedného pomocníka, ktorý musí byť nahlásený organizátorom. Následne má
pomocník rovnaké právomoci ako pretekár.

2.

Lov je povolený podľa §12 ods. C vyhlášky 185/2006 Z.z. v čase 00:00 – 24:00. Súťažiaci sú
povinní rešpektovať pokyny rozhodcov. V prípade nejasností organizátorská komisia rozhodne
na mieste.

3.

Počas celých pretekov musí zostať na stanovišti minimálne jeden pretekár a asistent. V
prípade, že stanovište budú chcieť opustiť obaja pretekári, musia stiahnuť všetky prúty z vody.
V prípade ukončenia lovu jedného pretekára, z rôznych dôvodov, môže byť nahradený
asistentom. Túto výmenu je však povinný kapitán teamu nahlásiť rozhodcovi. V prípade, že
tím nemá asistenta, v súťaži môže pokračovať jeden pretekár, ale len s použitím dvoch prútov.
Pri opätovnom príchode musí člen družstva strpieť na žiadosť rozhodcu prehliadku vozidla, či
batožiny.

4.

Vyvážanie, zanášanie a použitie plavidiel vrátane zavážacích lodiek je povolené počas celej
doby preteku. Použitie elektromotora plavidla je povolené. Používanie sonaru je povolené.
Bezdôvodné člnkovanie je zakázané. Miesto lovu môže byť označené markerom, ktorý je
umiestnený na samostatnom prúte alebo tyčovou bójkou.

5.

Loví sa povolenými spôsobmi lovu (na ťažko) podľa zákona, prúty musia byť počas lovu
umiestnené na brehu, vyvážanie, kŕmenie a zdolávanie rýb je povolené z brehu a z člna.

6.

Každé družstvo musí povinne mať podložku pod ryby, podberák s rozmermi ramien
minimálne 80×80cm, min. 2 ks prechovávací sak na prechovanie ulovených úlovkov a váhu
pre orientačné zváženie úlovku.

7.

Loví sa výlučne spôsobom „na ťažko“, ako nástrahy je možné použiť boilies, pelety, prípadne
umelé nástrahy (napr. zigrig). Partikel (napr. kukurica, repka, krmivo) je možné použiť len ako
návnady na zakrmovanie lovného miesta v neobmedzenom množstve. Vnadenie živými
návnadami je zakázané.

8.

Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich
poraneniu. Zdolávať a podoberať ryby môžu iba pretekári a ich pomocníci.

9.

V rámci šetrného zaobchádzania s ulovenými rybami je povolené ich sakovanie v nevyhnutne
dlhom čase, pokiaľ nepríde k zváženiu úlovku za prítomnosti rozhodcu. Ihneď po ulovení
bodovanej ryby je každý pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť rozhodcovi na
poskytnutom telefónnom čísle zavolaním alebo zaslaním sms. Úlovky sa budú vážiť priebežne
a po odvážení sa ryba pustí šetrne naspäť. Prenášanie rýb medzi teamami sa považuje za
hrubé porušenie pravidiel.

10. V jednom saku sa môže naraz umiestniť najviac 2ks ulovených rýb.
11. Po zvážení úlovku je jeho hmotnosť vpísaná do bodovacej listiny, každý úlovok musí byť
podpísaný rozhodcom a pretekárom/lovcom, v opačnom prípade úlovok nebude uznaný!
Následne súťažiaci pustí rybu naspäť do vody.
12. Pretekár sa zaväzuje umožniť v prípade podozrenia porušenia pravidiel prehliadku bivaku,
automobilu či tašiek rybárskej stráži v súlade so zákonom o rybárstve.
13. Všetci pretekári dbajú na čistotu a poriadok na svojom lovnom mieste podľa platného
rybárskeho poriadku. Ak družstvo nebude udržiavať poriadok a čistotu vo svojom okolí, tak sa
to bude považovať za hrubé porušenie pravidiel s následnou diskvalifikáciou družstva.
Nadmerné použitie alkoholu a nedôstojné správanie alebo obťažovanie ostatných pretekárov
bude organizátor považovať za hrubé porušenie predpisov.
14. Kŕmenie pred začiatkom preteku povolené najskôr hodinu pred začiatkom preteku.
15. Súťažiaci sa musia pri zdolávaní ryby vyhnúť prekročeniu hranice susediaceho tímu. Sektory
budú označené na brehu tabuľami a páskami, ktoré označujú číslo stanovišťa súťažiacich a na
vode bójkami. Hranicou sektora bude vizuálna kolmica medzi označením hranice sektora na
brehu a na vode. Nahadzovanie alebo vyvážanie do susedného sektora je zakázané!
16. Ryby zaseknuté pred záverečným signálom súťaže musia byť zdolané do 10 minút od
skončenia pretekov, inak nebudú uznané.
17. Započítaná a hodnotená ryba je iba kapor a amur s najmenšou hmotnosťou 4 000 g vrátane.
Systém bodovania je nasledovný: 1g = 1bod teda 5 000g = 5 000 bodov.
18. Zmena lovných miest nie je dovolená. Podanie prípadných námietok k lovným miestam bude
akceptované najneskôr do začiatku preteku, pričom o námietkach rozhodne 3-členná
organizátorská komisia.
19. Ak súťažiaci porušia jedno z pravidiel 1 - 18, tak rozhodcovia môžu po vzájomnej porade dané
družstvo vylúčiť zo súťaže. Rozhodca je oprávnený v súlade s pravidlami súťaže posudzovať
ich dodržiavanie a pre tento účel využívať štatút upozornenia v prípade nevedomého
nezávažného porušenia pravidiel (poriadok na lovnom mieste, prekračovanie hranice lovných
úsekov pri zdolávaní v zlom počasí a pod.), žltej karty pri vedomom alebo nevedomom
porušovaní pravidiel závažného charakteru (prekračovanie hranice sektorov, používanie
nástrah v rozpore s pravidlami, nerešpektovanie upozornení rozhodcov, hrubé správanie voči
rozhodcom, organizátorom alebo pretekárom a pod.) alebo červenej karty (pri udelení dvoch
žltých kariet, hrubom porušení pravidiel preteku a pod.), čo znamená okamžité vylúčenie
z preteku bez nároku na vrátenie štartovného.
20. V prípade silnej víchrice alebo búrky organizátori rozhodnú o obmedzení vstupu na vodu,
prípadne o dočasnom prerušení súťaže.
21. Organizátor je oprávnený, na základe predchádzajúcich skúseností alebo negatívnych
referencií, odmietnuť prihlásenie konkrétneho teamu alebo jednotlivca.

CENY PRE VÍŤAZOV:
Víťazi získajú hotovosť a vecné ceny v hodnote uvedenej nižšie:
1. miesto za najväčší počet získaných bodov
2.miesto za najväčší počet získaných bodov
3. miesto za najväčší počet získaných bodov
4. bonus za najťažšiu rybu preteku
5. bonus za fair-play*

1000 €
700 €
400 €
100 €
100 €

*(rozhodnú teamy hlasovaním pred ukončením preteku)

V prípade, že počet teamov nedosiahne maximálny počet 23, má organizátor právo
proporcionálne upraviť výšku finančných odmien.

OSTATNÉ USTANOVENIA
Všetci pretekári pretekajú na vlastne nebezpečenstvo. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na
zmeny v priebehu prihlasovania. O všetkých zmenách budú všetci prihlásení vopred
informovaní prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v prihláške.
Losovanie miest lovu prebehne nasledovne:
1. v poradí, v akom boli uhradené poplatky za štartovné na účet usporiadateľa budú teamy
losovať poradie v akom budú pristupovať k losovaniu miesta lovu,
2. následne bude vo vylosovanom poradí vylosované miesto lovu.
V prípade nekonania preteku z dôvodov na strane usporiadateľa bude štartovné vrátené
v plnej výške. Organizátor si vyhradzuje právo na nekonanie preteku v prípade, že počet
súťažiacich teamov nedosiahne minimálny počet 18. V prípade neospravedlnenej neúčasti na
preteku z dôvodov na strane prihláseného teamu štartovné prepadá v prospech
usporiadateľa.
Prihlasovanie pretekárov bude možné prostredníctvom vyplnenia elektronickej prihlášky na
zverejnenej internetovej adrese. Štartovné musí byť (okrem individuálneho informovania
organizátora o iných skutočnostiach) uhradené najneskôr v termíne 30 dní pred konaním
preteku v hotovosti alebo na účet MO SRZ Nové Mesto nad Váhom.
Registrovaní členovia iných organizácií alebo inej štátnej príslušnosti budú mať v cene
štartovného nárok na jednorazové 2-dňové hosťovacie povolenie na Zelenej vode v režime
„chyť a pusť“. Podmienkou pre získanie povolenia bude uhradené štartovné. So žiadosťou na
získanie povolenia sa budú tímy obracať telefonicky alebo písomne minimálne 2 dni pred
plánovaným lovom na organizátora preteku.
Číslo účtu pre zaslanie štartovného:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK0409000000000041700134
BIC: GIBASKBX

