PROPOZICE
Pro rybářské závody pořádané p.s. MRS v Uh.Hradišti ve dnech
15.6.-16.6.2019
Revír MP; Morava 10 A , odstavné rameno Babice I. a Babice II.
Rybářské závody se konají od soboty 15.6.2019 od 10:00 hod. do neděle 16.6.2019 do 10:00
hod. na MP revíru MRS p.s.Uh.Hradiště č.461095 MORAVA 10A , na ramenech Babice 1 a
Babice 2.
Noční lov povolen.
Závodů se mohou zúčastnit pouze rybáři, držitelům státního rybářského lístku a povolenky k rybolovu.
Nečlenové MRS a členové MRS bez povolenky budou připuštěni k závodu po zakoupení krátkodobé týdenní
MP povolenky v rybolovu za 400,- Kč/ks.
Účast členů MRS s povolenkou je podmíněna úhradou startovného ve výši 200,- Kč u dospělého závodníka,
a 100,- Kč pro mládež do 16 let .
Úhrada startovného u pořadatelů v sobotu 15.6.2019 od 7:00 hod. v místě konání.
Vyhodnocení závodů a udílení cen v neděli 16.6.2019 v 11:00 hod.
Volba místa je libovolná v celém prostoru revíru Babice 1 a Babice 2. Vyhrazování míst k lovu páskami i
jinak je pořadateli zakázáno. Porušení je důvodem pro nepřipuštění závodníka k rybářským závodům !!
Pořadatel si vyhrazuje právo na rezervaci míst pro sponzory.
Lov ryb se provádí dle „Bližších podmínek výkonu rybářského práva MRS“ , platných od 1.1.2018
Zápis ryby po uvolení do povolenky, její umístění ve vezírku s kruhy nebo jiném saku na uchování ryby a
kontrola s potvrzením úlovku podpisem rozhodčího, jsou podmínky pro zahrnutí úlovku do soutěže o ceny
v jednotlivých kategoriích ryb.
Soutěží se v kategoriích kapr, amur, štika, candát, sumec a nejdelší ulovená ryba . Úlovky budou hodnoceny
podle uvedené délky závodníkem a před vyhodnocením přeměřeny rozhodčím.
V případě rovnosti délek rozhoduje váha!. Poté až los.
Každý závodník loví na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody jím způsobené.
Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních
vařičích (např. grill). V období od 00:00 do 04:00 hodin, v bude každé lovné místo označeno umělým

neoslňujícím světlem. Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky ze závodního sektoru a
uvést místo do původního stavu. Nedodržení podmínek je důvodem k vyloučení závodníka ze závodů .

Z důvodu konání rybářských závodů bude na revírech Babice 1 a Babice 2 stanoven všeobecný zákaz lovu
ryb a to od středy 12.6.2019 do neděle 16.6.2019 do 24 hod.
Pořadatelé vypsali a vyhodnotí tyto soutěžní kategorie
Kapr - délka 1. – 3.cena;

Candát - délka 1. – 2.cena;

Amur – délka 1. – 2.cena;

Sumec - délka 1.cena;

Štika - délka 1.cena;
Nejdelší ulovená ryba 1.cena.
Dohled nad závody provedou členové RS MRS,p.s.Uh.Hradiště
Informace, další dotazy , upřesnění i případné spory vyřizují pořadatelé závodů.
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