MO SRZ Veľké Kapušany

PROPOZÍCIE
XIII. ročník
FEEDER

C O P U S CUP
Dátum:

31.8. 2019

Štartovné: 15 € na osobu.
Trať: Rieka Laborec vo Vojanoch. Odbočka na trať vo Vojanoch, smer bývalý Lykotex
Charakteristika rieky: Mierne tečúca, ťažná voda . Hĺbka pri brehu: 2-2,5m na 13m : 4-6m.
Výskyt rýb:

Všetky druhy nížinných rýb.

Organizácia pretekov:
Prezentácia
Losovanie
Otvorenie
Príprava
Vnadenie
Preteky
Váženie
Vyhodnotenie

od 7:00
od 7:20
od 7:30
od 8:30
od 8:40
od 12:40
od 13.00

do 7:00
do 7:20
do 7:30
do 8:30
do 8:40
do 12:40
do 13.00

1. Zmena programu je vyhradená.
2. Počet účastníkov nie je obmedzený.
3. Pretekári sa vylosujú do sektorov Podľa počtu pretekárov. Poradie losovania je podľa
prezentácie pretekárov.
4. Preteky trvajú štyri hodiny. Začiatok a koniec pretekov signalizuje zvukové znamenie.
5. Pretekár loví na vopred vytýčenom mieste, označenom číselnou tabuľkou, ktorá označuje
stred lovného miesta. Lovné miesto musí mať dĺžku minimálne 10 metrov.
6. Pokiaľ terén dovoľuje, pretekár sedí „pod číslom“
Bodovanie a spôsob lovu
1. Bodujú sa všetky ryby systémom 1g = 1bod. (LRU-P CIPS)
2. Vnadenie je povolené len košíkom bez nádväzca a začína 10 minút pred lovom (zvukový
signál).

MO SRZ Veľké Kapušany
3. Pretekár loví na jeden feedrový alebo winklepickerový (pickerový) prút opatrený navijákom.
4. Udica je povolená iba s jedným jednoháčikom a košíkom. Pripravených môže byť viac prútov.
Prút, ktorým sa loví musí mať aspoň jeden oporný bod.
5. S ulovenou rybou je pretekár povinný zaobchádzať ohľaduplne a šetrne.
6. Každý pretekár musí byť vybavený úlovkovou sieťkou s kruhmi, s minimálnou dĺžkou 3 metre
(strmý breh ) a podberákom.
7. Je zakázané chytať na živú a mŕtvu rybku a všetky zákonom chránené živočíchy. Pri porušení
pravidla je pretekár automaticky vylúčený z preteku.
8. Množstvo návnad a nástrah nie je obmedzené.
9. Ryba, ktorej ulovenie obmedzilo lov vedľajšieho pretekára sa nesmie vážiť.
10. Ryba sa považuje za ulovenú vtedy, ak je v podberáku alebo mimo vodnej hladiny do
zvukového signálu – koniec pretekov.
11. Za správne odváženie ulovených rýb zodpovedá aj samotný pretekár.

Vyhodnotenie pretekov
1. Víťazom sektora sa stáva pretekár s najväčšou hmotnosťou ulovených rýb. Víťaz sektora získa
1 bod a každý ďalší v poradí o bod viac. Pri rovnosti váhy získavajú pretekári priemernú
hodnotu umiestnenia.
2. Víťazom pretekov sa stáva pretekár s najnižším počtom bodov. Pri rovnosti bodov v
konečnom poradí rozhoduje hmotnosť ulovených rýb. V prípade opakovanej zhodnosti, počet
ulovených rýb.
Poznámky
1. Tréning na pretekárskej trati je možný len -s platnou celozväzovou povolenkou alebo platnou
povolenkou (miestnou) + denná povolenka- do 19:00 hod. 30.8.2019.
2. Záujem a informácie o preteky na MT +421903862934
3. Záver
Preteky sa konajú v každom počasí (ak organizátor nerozhodne inak) a pretekár sa ho
zúčastňuje na vlastné nebezpečie. Preteky sa uznajú a budú vyhodnotené, ak bola odchytaná aspoň
polovica plánovanej dĺžky ich trvania.
Vyznačenie tratí:
MO SRZ Veľké Kapušany
Váženie rýb:
Pretekári v sektore s číslom 1 až 2 + domáci usporiadatelia
Ceny:
1. – 3. Miesto poháre a finančné ohodnotenie
Obed:
po vyhodnotení v cene štartovného.
www.mosrzvelkekapusany.eu.sk

