Sportovní rybářství Jestřabice
a
NASTRAHY.cz
zvou všechny příznivce přívlače na 17. ročník závodu

REDBASS TEAM CUP JESTŘABICE 2021

6.11.2021 přehrada Jestřabice
Časový rozpis závodů:
6,00 –6,45 přivítání, prezentace a losování míst
7,30 –8,30 I. Kolo –pouze nástrahy redbass –bude vyhlášený vítěz „Redbass king“
8,45 –9,45 II. kolo
10,00 –11,00 III. kolo
11,15 –12,15 IV. kolo
12,15 –13,45 Oběd + soutěž na Štičím rybníku
13,45 –14,45 V. kolo
15,00 –16,00 VI. kolo
17,00 Vyhlášení výsledků

CENY

1. místo
pohár + 6. 000,-Kč v hotovosti
2. místo
pohár + 4. 000,-kč v hotovosti
3. místo
pohár + 2. 000,-Kč v hotovosti
Vítěz prvního kola
REDBASS KING – věcná cena
4. -10. místo věcné ceny RED BASS
Zarybnění od počátku podzimní sezóny:
PD 10 q během měsíce října 2021 – většinou PD, doplňkově i štika, okoun atd. –
podle výlovů
Zarybnění před závodem:
PD 10 q (4.11.)

PROPOZICE
•
• šestikolový závod dvojic s rotací po každém kole
•
• 1. Kolo se chytá pouze na nástrahy z nabídky firmy REDBASS –Každý účastník si
může před závodem vybrat zdarma 5 ks nástrah. Celý sortiment REDBASS bude v průběhu
akce v prodeji.
•
• místa se losují, závodní úsek je vyznačen číslem, závodní tým chytá pouze ve
vylosovaném sektoru (od losovaného čísla k číslu vyššímu)
•
• rybolovné techniky–PŘÍVLAČ-nástraha musí být aktivně udržována v pohybu
•
• lov dle pravidel místního rybářského řádu
•
• háčky bez protihrotů!!!!
•
• Přívlač: 1 vláčecí nástraha s jedním jednoháčkem nebo trojháčkem
•
• V závodě je zakázáno použití sbirulina + nástrahy na bočním přívěsu + použití
plovoucích materiálů k nadnášení twisterů nade dnem. Je povolen DROPSHOT přímo na vlasci.
Pa-ternosterové odbočky jsou zakázány.
•
• Během závodu si jeden závodník smí ponechat 5 ks PD (do 45 cm) (dvojice 10 ks)
•
• Po skončení kola závodník i rozhodčí podepíší kartu a závodník kartu odevzdá, na karty
odevzdané pozdě nebude brán zřetel
•
• Boduje se každá ulovená živá ryba zaseknutá v hlavové části, kdy 1 ks = 1 bod
•
• Oceněna bude i největší ulovená ryba
•
• Během závodu platí přísný zákaz krmení
•
• Protest je možno podat u hlavního rozhodčího ihned po skončení kola a po složení kauce
1.000, -Kč. Při neoprávněném protestu propadá kauce
•
• Ryba chycená na háček s protihrotem nebude započtena. Při opakovaném
provinění proti pravidlům bude celá dvojice diskvalifikována
Hodnocení úlovků
- hodnocené druhy ryb: všechny druhy ryb větší jak 150 mm včetně

- hodnotí se živé ryby zaseknuté v hlavové části po konec skřelových oblouků
- pokud chce závodník hodnotit ulovenou rybu, musí ji podebrat podběrákem a v něm ukázat
zvednutím nad hladinu sousedovi (který ji potvrdí jako hodnotitelnou) a v podběráku pustit zpět
do vody, na rybu zbytečně nesahá a nepokládá ji na zem
- pořadí závodníků v jednotlivých kolech je určeno dle počtu ulovených ryb zapsaných do
bodovací karty
- do bodovací karty se zapisuje každá hodnotitelná ryba jako 1 kus na 1 řádek

- KAŽDÝ bodovací průkaz musí být podepsán sousedem
- jako doplňkový údaj pro určení pořadí závodníků se stejným počtem úlovků v soutěžním kole
bude délka největší ulovené ryby
- závodník může měřit libovolný počet ulovených ryb, ale do bodovacího průkazu se zaznamená
pouze větší než předchozí zapsaná (ryba se měří v síťce podběráku za pomocí měřícího korýtkaprovádí závodník ve spolupráci se sousedem)
- povoluje se používání podběráků do celkové délky 3 m.

-brodění a vstup do vody je zakázáno
VYHODNOCENÍ:
V každém kole bude vyhlášeno pořadí. Vítězí závodní tým s nejmenším součtem pořadí. V
případě shodného součtu pořadí rozhoduje součet ryb, pokud bude i po tomto
vyhodnocení shoda výsledků, vyhrává závodní tým s největší rybou. Další pořadí jsou
vyhodnocena stejným způsobem.
Rozhodčí: závodníci ze sousedních sektorů si měří a počítají ryby navzájem.
Zacházení s rybou: nebude se používat pevný ani přenosný vezírek. Ryba se ihned po změření
pustí šetrně zpět do vody. Ponechané ryby -5 ks, se ihned usmrtí a v bodovacím průkazu označí.

