ČRS MO Božičany pořádá :

„Rybářské závody
v lovu ryb udicí“
Kde: Revír – Vojkův

rybník - Božičany
(431 011 PR 02 – Chodovský potok 1)
Kdy: 9.6.2012 (sobota) – 6.00 až 11.00 hod.,
vyhodnocení závodu a předání cen vítězům od 12.00
Zápis: od 5.00 hod. na hrázi Vojkova rybníku
Závod je vypsán pro: dorostence a dospělé od 16 do 100 let
Startovné:
200,- Kč
Podmínka účasti: členství v ČRS + platný státní rybářský lístek
Ceny pro vítěze: odměněno bude 10 nejúspěšnějších rybářů a
mezi cenami bude mimo rybářských potřeb zejména
rozporcovaný vepřík a hlavní cenou je LCD televize, která
nám zbyla z tomboly DOLOVNÉ 2011.

POZOR ! – Rozmístění soutěžících u vody bude
určeno losem u presentace – a je omezen počet
startovních míst !!!
Důležité : Na rybáře, kteří se v tento den nebudou chtít závodů
zúčastnit, se obracíme s prosbou, aby pro rybolov v době konání
závodu využili jíný, stějně kvalitně zarybněný revír naší MO.
Občerstvení v místě konání závodů je zajištěno……………….

S pozdravem
Petrův zdar !!!
Srdečně zve výbor MO

PROPOZICE
Rybářských závodů :
1. Závody se budou konat dne 9.6.2012 v revíru Chodovský potok 1
( 431 011 PR02 ) na „Vojkově“ rybníku v Božičanech.
Presentace – od 5.00 hod. ve stanu organizátorů na břehu rybníku
Zahájení závodů – od 6.00 hod.
Ukončení závodů – v 11.00 hod.
Vyhodnocení výsledků závodů – ve 12.00 hod.
2. Závody jsou vypsány pro:
• Dospělí a dorostenci ( 16 – 100…let )
3.Lov ryb při závodech bude vykonáván v souladu se zákonem č.99/2004
Sb. a vyhlášky č.197/2004 Sb. a Bližšími podmínkami výkonu rybářského
práva v revírech Západočeského územního svazu.
4.Závodů se mohou zúčastnit pouze osoby oprávněné k lovu ryb v revíru
Chodovský potok 1 – 431 011.
5. Rozmístění soutěžících u vody dle vylosovaného čísla stanoviště u prezentace.
6. Podměrečné a hájené ryby budou po změření šetrně vráceny do vody.
7. Hodnocení : 1 cm = 1 bod. Měření ulovených ryb a zápis do
bodovacích průkazů smí provádět pouze ustanovení rozhodčí závodu.
8. Při shodě bodů rozhoduje o celkovém pořadí v závodu počet ulovených
ryb, je-li i zde shoda, rozhoduje největší (nejdelší) úlovek .
9. Spory a protesty řeší organizační tým závodu.
10.Pořadatelem závodů je ČRS MO Božičany.

