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PROPOZICE
PRO RYBÁ SKÉ ZÁVODY

RYBNÍK KOCIÁN V LOU NÉ NAD DESNOU
Termín:
sobota 10. zá í 2016
asový rozvrh: do až 9:30 hod - prezence ú astník
9:45 hod
- slavnostní nástup všech ú astník / zahájení
10:00 až 13:00 hod - sout ž (podle po tu závodník doba i zkrácena* )
do 13:30 hod. - zpracování výsledk
*)
13:30 až 14:00 - nástup a vyhodnocení
*)
Od 14:00 hod- b žný provoz sportovního rybolovu
ast závodník : d ti ve v ku 6 až 16 let
p edpokládá se základní rybá ská zkušenost a samostatnost
p i sout ži bez pomoci rozhod ího ( u nejmladších se doporu uje
ú ast rodi

nebo dosp lé osoby jako pozorovatele a sponzora )

ihlášky:

rodi e p ihlásí písemn – telef. (604101348) do 5.zá í 2016
Ukon ení po napln ní limitu 30 závodník + 3 náhradníci
Rybá ské ná adí: prut a návnadu má každý svoje. Podb rák, p íp.prut zap íme.
Startovné:
40 K pro jednoho ú astníka
Prostor sout že: bude vyzna en na západní stran . Vstup jen závodníci a rozhod í. Ostatní sledují, p íp. loví na východní stran rybníka.
Ceny a hodnocení: t nejlepších v cné ceny * ostatní drobné ocen ní.
Ob erstvení:
b žný sortiment * uzená ryba, párek.
Sout žní JURY: Hlav.rozhod í :Stan.Vykydal, editel sout že: Jar.Sembdner, len: Ant. Kaláb

PRAVIDLA

SOUT

ŽE :

každý závodník si vylosuje íslo pro ur ené místo k lovu,
vzdálenost mezi sout žícími je 4 m,
jeden rozhod í obstarává 3 - 4 závodníky v sout ži,
každou ulovenou rybu rozhod í zm í a délku zapíše do startovní listiny,
sout ž je hodnocena délkou ulovených ryb bez ohledu na druh ryby,
povoleno lovit: KAPR, PSTRUH, SIVEN,
zp sob lovu: - na plavanou (splávek)
- na položenou (na t žko) itom na jeden návazec a jeden prut,
není dovolen lov na p ívla , tj. t pytka, wober, muška nebo twister
návnada vlastní a to rostlinného nebo živo išného p vodu,
asové omezení: doba lovu 60 minut ( m že být p i nástupu zm na )
uložení ulovených ryb: doporu uje se vezírek nebo plast. nádoba s vodou,
manipulace s rybami * rozhod í ur í jak naložit s úlovkem :
a) pustit zp t do rybníka,
b) živou rybu dát do haltý e, vezírku nebo nádoby s vodou,
c) po zabití k prodeji závodník m, ve ejnosti nebo do mrazni ky.
závodníci jsou povinni ídit se pokyny rozhod ích a být ohleduplni
k soused m, na míst udržovat káze a po ádek.
V Lou né nad Desnou dne 10. zá í 2016
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editel sout že: Jaroslav Sembdner, starosta obce
Rozhod í:
Stanislav Vykydal

Na Rybníku KOCIÁN v Lou né nad Desnou
v SOBOTU 10. ZÁ Í 2016
uspo ádáme závody v rybolovu pro d ti
ve v ku od 6 – 16 let se zajímavým doprovodným programem. Mnoho d tí
v pr
hu roku získalo cenné rybá ské zkušenosti, které jist rádi zúro í v této
sout ži.
Uspo ádání rybá ských závod je však náro nou akcí po stránce organiza ní, ale
i finan ní. Obracíme se proto na jednotlivce, organizace i subjekty o p isp ní ur itou
formou, aby všichni sout žící odcházeli s drobným ocen ním své snahy.
ast široké ve ejnosti je vítána a m že být dobrou propagací nejen naší
práce v obci, ale stejn tak i možnost pro oslovené sponzory této akce. Záštitu
nad sout ží p evzal starosta obce Lou ná n/Des. Jaroslav Sembdner
Na programu je v 9.45 hod. slavnostní nástup závodník a zahájení sout že.
Vlastní sout ž probíhá od 10.oo asi do 13.oo hodin. Do 14. hodiny by sout ž m la
být ukon ena a vít zové odm
ni.
Zveme nejen rybá e a jejich p íznivce, ale také ostatní hosty domácí i p espolní. P ij te odpo inout si u vody, zm nit domácí stereotyp a p ípadn
ochutnat co nám rybá i uloví a p ipraví.
S p áním

V Lou né nad Desnou dne 25. ervence 2016

editel sout že: Jaroslav Sembdner
Hlavní rozhod í: Stanislav Vykydal
edseda ZO AVZO Rybníku Kocián
Antonín Kaláb, mobil 604101348 * e-mail tonda.kalab@seznam.cz

