STRHANÁ HRÁZ
_
24 hodin 2019
Místo konání: Sportovní rybník Strhaná hráz Dolní Bukovsko
Datum konaní: sobota 21. 9. 2019 – neděle 22. 9. 2019
Věková kategorie: Dospělí
Druh závodu: Všeobecné (kaprařina)
Startovné: 1600,- Kč za tým (lovné místo – 2 pruty)
Organizátoři závodu: Milan Pícha, Petr Vokroj, Jakub Vokroj, Pavel Kolařík
Kontakt: petr.vokroj@seznam.cz
Informace o revíru: www.rybolov-picha.cz
Hlavním partnerem závodu je společnost FLAJZAR, s.r.o.
PRAVIDLA ZÁVODU:
Jedná se o 24 hodinové rybářské závody v kategorii dospělých, na soukromém rybářském revíru
Strhaná hráz v Dolním Bukovsku v jižních Čechách. Závodu se mohou účastnit jednotlivci nebo týmy o
maximálním počtu dvou členů. Děti a osoby mladší 18 let jsou jako členové týmu povolené, ale vždy
aspoň jeden člen týmu musí být starší 18 let a plně zodpovídá za mladší členy týmu! Povinností
závodníků je seznámit se s pravidly závodu a tyto pravidla dodržovat. Závodníci se závodu účastní na
vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.
Registrace závodníků:
Registrace závodníků je otevřena dnem vyvěšení propozic závodu na webových stránkách
www.rybolov-picha.cz. Současně budou propozice vyvěšeny na vybraných rybářských serverech, jako
např. mrk.cz, chytej.cz atd… Závodníci se registrují pomocí přihlášky zaslanou emailem na adresu
petr.vokroj@seznam.cz. Jiný způsob registrace není možný!! Závodníci v přihlášce uvedou: Název
týmu, Jméno a Příjmení členů týmu, aktivní emailový kontakt, na který bude zasláno potvrzení
registrace či případné změny v konání závodu a telefonní číslo. Pořadatel povoluje změny osob
v jednotlivých týmech a to nejpozději při prezenci v den závodu. Poté již změna v jednotlivých týmech
není možná. Kapacita závodu je omezena na 25 lovných míst! V případě, že bude kapacita naplněna,
obdržíte tuto informaci v odpovědi na vámi zaslanou přihlášku a pořadatel závodu vás zařadí do
pozice náhradníků. V případě, že se některý z registrovaných závodníků odhlásí, bude pořadatel
vyzývat k účasti náhradníky v pořadí, v jakém obdržel jejich přihlášky. Závodníci odesláním přihlášky
souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby registrace závodníků. Pořadatel se zavazuje, že
neposkytne sdělené informace třetí osobě, a že sdělené informace použije pouze pro potřeby
registrace závodníků

Startovné:
Startovné je pořadatelem stanoveno na 1600,- Kč za tým (lovné místo). Startovné jsou povinni
závodníci uhradit do 14 dnů od obdržení potvrzení registrace a to převodem na účet pořadatele
závodu. Platební údaje závodníci obdrží společně s potvrzením registrace e-mailem. Pokud závodníci
neuhradí startovné do 14 dnů od obdržení potvrzení registrace, jejich registrace se ruší a místo bude
uvolněno pro další zájemce. Pořadatel upozorňuje závodníky, že zaplacené startovné, bude pořadatel
vracet pouze v případě, kdy se registrovaný tým odhlásí nejpozději 14 dnů před konáním závodu tj.
do 31. 8. 2019. Pro odhlášení ze závodu závodníci využijí e-mailovou adresu petr.vokroj@seznam.cz a
v e-mailu uvedou: Název týmu, Jména a Příjmení závodníků a číslo bankovního účtu, na který
požadují vrátit startovné. Na odhlášení, která přijdou po 31. 8. 2019, nebo která nebudou doručena
požadovaným způsobem, nebude pořadatel brát zřetel, stejně tak pokud se závodníci nedostaví
k samotnému závodu. Ve všech výše uvedených případech startovné propadá pořadateli v plné výši.
Startovné se bude závodníkům vracet v plné výši i v případě, že dojde ke zrušení závodu pořadatelem
a závod se neuskuteční.
Losování lovných míst:
Závodníci si v prvním losování vytáhnou číslo, které určí pořadí, ve kterém budou závodníci losovat
číslo lovného místa. První losování proběhne v pořadí, ve kterém byly pořadateli doručeny přihlášky.
V druhém losování si závodníci dle stanoveného pořadí vylosují číslo lovného místa, které se po celou
dobu závodu nemění. V případě, že se závodníci nedostaví včas k losování, bude jim číslo lovného
místa přiděleno pořadatelem závodu ze zbylých nevylosovaných míst. Žádáme proto závodníky, aby
dbaly na časový rozvrh závodu! Je zakázáno si měnit vylosovaná lovná místa mezi jednotlivými týmy.
Pravidla rybolovu:
Závodníkům je povoleno chytat pouze na položenou metodou „chyť a pusť“. Plavaná a feeder
nejsou povoleny! Závodníkům (týmu) je povoleno chytat maximálně na dva pruty s jedním
návazcem a jedním jednoháčkem (protihrot povolen). Použití krmítka je povolené. Zákaz používání
srkaček. Je zakázáno zavážení či zanášení návnad a nástrah. Zakázáno je i označování krmného a
lovného místa na vodě a to jakýmkoliv způsobem. Zákaz používání šokových pletených šňůr, stejně
tak nesmí být pletená šňůra použita v návinu na cívce navijáku. Povolen je pouze monofil, popř.
fluorocarbon. Pletené šňůrky jsou povoleny pouze jako návazce a tyto návazce nesmí být delší než
1m. Všechny úlovky se okamžitě po změření vrátí šetrně zpět do vody. Je zakázáno sakovat kapry a
amury trofejní velikosti a dále také všechny ulovené jesetery. Po ulovení zmíněných ryb jsou
závodníci povinni okamžitě povolat rozhodčího a po změření budou ryby šetrně puštěny zpět do
vody. Kontakt na rozhodčí bude uveden na každém úlovkovém lístku. V případě, že na lovném místě
nebude přítomen žádný ze závodníků týmu, nesmí být pruty tohoto týmu nahozeny. Vstupovat na
lovné místo během závodu smí kromě zde lovících závodníků ještě rozhodčí a pořadatel. Ostatní
osoby pouze se souhlasem členů týmu v daném lovném místě. Obsluhovat pruty smí pouze členové
závodního týmu.

Krmení:
Krmení je povoleno pouze ze břehu a to za pomoci pomocného prutu s raketou nebo košíčkem,
kobrou, prakem, rukou a PVA materiály. Závodníci smějí začít krmit půl hodiny před začátkem závodu
a po celou dobu závodu bez omezení.
Hodnocení:
Bodovanou rybou je kapr, amur, jeseter (1cm = 1 bod). Délka ryb se sčítá, vyhrává tým s největším
počtem bodů. V případě stejného počtu bodů rozhoduje o pořadí délka nejdelší ulovené ryby a
následně los.
Povolené nástrahy:
Jakékoli nástrahy kromě živé a mrtvé rybky (boilies, pelety, kukuřice, těsta, ostatní rostlinné nástrahy,
červi, rousnice) – povoleny jsou i umělé napodobeniny výše uvedených nástrah.
Povolené návnady:
Boilies, pelety, partikl, method mix, ostatní rostlinné návnady, červi, rousnice.
Zákaz používání luštěnin a nevařené kukuřice!!!
Kterýkoli z rozhodčích má kdykoli během závodu právo zkontrolovat udice, nástrahy a návnady
závodníka.
Povinné vybavení:
Podběrák s délkou ramen min. 80 cm, vyprošťovač háčků (pean), komerčně vyrobená podložka pod
ryby – zákaz používání po domácku vyrobených podložek (karimatky, molitan, atd..), EKOsak v počtu
dle členů týmu (pro případ, než bude ulovená ryba rozhodčím změřena)
Pohyb a chování v průběhu závodu:
Bivakování je povoleno po obvodě rybníka na jednotlivých lovných místech. Část lovných míst se
nachází na hrázi, zde je důležité ponechat dostatečný prostor pro průchod rozhodčích.
Parkování vozidel je povoleno na předem určených přilehlých plochách rybníka – dbejte při příjezdu
pokynů pořadatelů!
V průběhu závodu je přísně zakázáno popojíždět vozidly bez závažných důvodů, platí to jak pro
závodníky, tak případné návštěvy. Návštěvy jsou povinny odstavit vozidlo na předem vyhrazeném
místě – bude viditelně označeno. V případě, že některý člen ze soutěžícího týmu bude potřebovat ze
závodu odjet, nahlásí to hlavnímu pořadateli závodu, nebo rozhodčímu.
Zákaz rozdělávání otevřených ohňů, povoleny jsou pouze grily a campingové vařiče.

Žádáme závodníky, aby svým chováním nerušily ostatní účastníky závodu a chovaly se dle rybářské
etiky. Příliš hlučné a obtěžující chování bude posuzováno jako porušení pravidel závodu se všemi
z toho plynoucími důsledky.
Protest:
Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel
závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán neprodleně při zjištění podezření k
rukám kteréhokoliv z rozhodčích, který provede záznam protestu a předá ho k rukám hlavního
rozhodčího. Na protest, který nebude podán neprodleně při zjištění podezření na porušování pravidel
závodu, nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší
protestní komise.
Podání protestu je zpoplatněno částkou 200,- Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve
prospěch pořadatele.
Členové komise:
Protestní komise je tvořena hlavním pořadatelem závodu, jeho zástupcem a hlavním rozhodčím. Dále
budou pozváni k podání vysvětlení zástupce týmu, který podal protest a zástupce týmu, kterého se
protest týká.
V případě prvního porušení pravidel závodu bude tým, který se provinil potrestán napomenutím a
bude mu odečteno 100 bodů z úlovkového lístku – v úlovkovém lístku rozhodčí vyznačí „- 100 B“.
Tyto body budou týmu odečteny z výsledného součtu při vyhodnocování výsledků na konci závodu.
V případě, že se stejný tým proviní proti pravidlům závodu podruhé, bude vyloučen ze závodu bez
jakékoliv náhrady.
O všech kárných prostředcích rozhoduje protestní komise. Jiné sankce než uvedené v propozicích
závodu neexistují.
VŠE CO NENÍ POVOLENO, JE ZAKÁZÁNO!!!
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel, nejpozději však do zahájení závodu.
V dějišti závodu si bude možno zakoupit občerstvení k jídlu i pití.
Časový rozvrh závodu:
sobota 21. 9. 2019
06:00 – 7:00 Prezence
07:00 – 7:30 Losování
07:30 – 8:30 Příprava na závod – Přesun na lovná místa
08:30 – 9:00 Příprava na závod - krmení
09:00
Start závodu
neděle 22. 9. 2019
09:00
Konec závodu
10:00 - 10:30 Vyhlášení výsledků závodu

Ceny závodu:
1.
2.
3.
4.
5.

Místo: Pohár + sada signalizátorů Flajzar 4+1 v hodnotě 9000,- Kč
Místo: Pohár + sada signalizátorů Flajzar 2+1 v hodnotě 8000,- Kč
Místo: Pohár + sele prasete domácího
Místo: Zvěřina
Místo: Zvěřina

Nejdelší ryba závodu: Pohár + 48h povolenka pro 2 osoby s ubytováním na Sumcovém rybníku
Závodníci, kteří se umístí na 6. – 15. místě obdrží věcné ceny od pořadatele závodu.

