POSEIDON FEEDER
CUP 2018
Organizátori:

POSEIDON NÁVNADY – Konrád Zsolt
MsO SRZ Komárno

Riaditeľ pretekov :
Garant pretekov:
Hlavný rozhodca pretekov:

Zsolt Konrád
Alfréd Tóth – predseda MsO SRZ Komárno
Attila Fuisz

Miesto pretekov:

OR Apáli Komárno, č. ryb. rev.: 2-0020-1-1
Vodná plocha odstaveného ramena Vážskeho Dunaja v katastri
mesta Komárno. Revír je v užívaní MsO SRZ Komárno, je
kaprovitého charakteru a je lovným revírom. Vodná plocha 25,7
ha, hĺbka 1,0 – 7,0 m, dno piesočnato-bahnisté, línia priama,
zatienenie 10%, porast – vŕby, topoľ, agát, stupeň ochrany I.

Dátum podujatia:

12.05.2018 (sobota)

Štartovné:

30,- EUR

Dôležité upozornenie:

platný rybársky lístok, platné rybárske povolenie

Prihlášky:

do 30.04.2018

Informácie a prihlášky:

Zsolt Konrád

tel. č.: +421 915 972 062
web: www.poseidon-navnady.sk
e-mail: poseidonnavnady@gmail.com

Harmonogram pretekov:

05:30 05:45 – 06:00
06:00 –
06:15 – 06:45
06:45 – 07:00
07:00 – 07:45
07:50 08:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 17:00
17:00 – 17:30
17:45 




zraz pretekárov (pri pivárni Trevi na brehu
Mŕtveho ramena Váhu
prezentácia, raňajky
otvorenie pretekov
losovanie miest
presun na vylosované miesta
príprava na pretekov
kŕmenie
1. kolo pretekov
obed
2. kolo pretekov
váženie úlovkov
vyhodnotenie pretekov

Loví sa na dve udice spôsobom Feeder, max. s jedným nadväzcom na udici.
Je povolené používať všetky metódy lovu na feeder (aj method).
Zákaz používania vlastných návnad a nástrah, tieto zabezpečuje sponzor pretekov pre každého
pretekára (budú odovzdané pri losovaní miest).
Povolené je použitia živej nástrahy (okrem rybky, alebo jej časti), zabezpečuje sám pretekár.
Max. množstvo živej nástrahy je 1,5 liter, z ktorého množstva max. 0,5 l patentky.




























Pretekár musí dbať na to, aby čo v najmenšej miere vyrušoval ostatných pretekárov počas
zdolávania.
Povinná výbava pretekárov: sieťka na uloženie rýb min. 3 m dlhá, uvoľňovač háčikov,
kvalitný podberák
Každý pretekár bude mať k dispozícií úlovkový list.
Bezdôvodné rušenie ostatných pretekárov nadmerným hlukom a správaním je zakázané.
Šetrné zaobchádzanie s ulovenými rybami je povinné!
Započítaná a hodnotená bude každá ryba, ktorá musí byť v čase váženia živá, bez fyzického
poškodenia.
Bodovanie: každý kilogram = 1 bod.
Pretekár podpisom záväznej prihlášky dáva súhlas v prípade podozrenia porušenia pravidiel,
zákona o rybárstve, vykonávacej vyhlášky a súvisiacich predpisov na prehliadku automobilu,
tašiek, batohov rybárskej stráže a polícií – vyplývajúc zo zákona. V prípade neumožnenia
uvedenej prehliadky automobilu, tašiek, batohov, bude pretekár okamžite vylúčený z pretekov
bez nároku na vrátenie štartovného!
Organizátori si vyhradzujú právo na kontrolu koncových systémov a použitých návnad počas
celého diania pretekov, kedy je pretekár povinný na výzvu niektorého z rozhodcov koncový
systém s návnadou vytiahnuť z vody a nechať podrobiť kontrole.
Použitie zakázaných návnad a nástrah počas pretekov bude sankcionované okamžitým
vylúčením pretekára z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného!
Nevhodné, hlučné správanie pretekára, ktoré ruší ostatných účastníkov konania bude
sankciované okamžitým vylúčením pretekára z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného!
Organizátor neručí za majetok účastníkov.
Zo strany organizátora pretekári nie sú poistený.
V prípade dokázaného porušenia pravidiel pretekov organizátor má právo vylúčiť družstvo,
ktoré porušilo pravidlá bez náhrady štartovného.
Každý pretekár po skončení pretekov poupratuje svoje stanovište a odvezie si smeti.
Všetci účastníci sa zúčastnia týchto pretekov na vlastnú zodpovednosť.
Celkové hodnotenie pretekov je v hodnote cca. 2.000,- EUR
Hodnotí sa prvých 10 miest a pretekár, ktorý ulový najväčšiu rybu pretekov.
Uvedené hodnotenie je platné v prípade plného obsadenia pretekov, čiže za účasti 100
pretekárov.
Organizátori si vyhradzujú práva na použitie vyhotovených zvukových a obrazových
záznamov.
Organizátori si vyhradzujú právo na ďalšie zmeny!
Prihlášku pretekára na preteky je potrebné odoslať na mail: poseidonnavnady@gmail.com,
ktorá musí obsahovať : meno a priezvisko pretekára, dátum narodenia, názov základnej
organizácie SRZ, vlastnoručný podpis pretekára.
Prihláška pretekára na preteky bude akceptovaná dňom zaplatenia štartovného 30,- Eur na
......??????
Prihlášky prijímame do 30.04.2018. Platby budú prijaté od prvých 100 pretekárov, ďalších päť
pretekárov budú určené do zálohy.
Po 30.04.2018 sa štartovné nevracia.

