Big Carp Baits Cup Rpety-Hatě 2016
50 hodin rybářských závodů týmů na rybníku Rpety-Hatě
1. ročník, 21.–23. října 2016

Generální partner závodu: Big Carp Baits Czech s.r.o.
Partneři závodu: Pampaliny Baits, Rybářské potřeby Stodůlky, NGT,
Tac-Tac agency s.r.o., MZ carp, Orthodox carp, Hrdobec, Sumčák.cz
Pořadatel závodu: team Rpety-Hatě
Hlavní rozhodčí: Tomáš Hájek
Čestný host a rozhodčí: Libor „Hrdobec“ Hrdý
Rozhodčí: Ivana Hasmanová, Miroslav Štěrba, Václav Moutelík

ITINERÁŘ ZÁVODU:

PÁ 21. října
10:00 – 11:00 registrace
11:00 – 11:30 losování pořadí a lovných míst
11:30 – 12:00 příprava lovných míst
(ihned po losování je možné začít se zakrmováním)
12:00 start závodu

NE 23. října
14:00 ukončení závodu
15:00 vyhlášení výsledků, předání cen

POČET STARTUJÍCÍCH:
Max. 7 dvoučlenných týmů

CENY:

1. místo: 10000,- Kč, poháry, věcné ceny v hodnotě cca 8000,- Kč
2. místo: 5000,- Kč, poháry, věcné ceny v hodnotě cca 5000,- Kč
3. místo: 2000,- Kč, poháry, věcné ceny v hodnotě cca 2000,- Kč
Nejtěžší ryba: 1000,- Kč, pohár, věcné ceny v hodnotě cca 2000,- Kč

STARTOVNÉ:
5000,- Kč / tým

Startovné můžete zaplatit na účet 670100-2210208968/6210
(vždy uveďte do zprávy pro příjemce jméno závodního týmu a zkratku HATE !).
Po uhrazení startovného bude registrace přihlášeného platná.
V případě zrušení účasti závodníka po 7.10.2016 se startovné nevrací.

PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE:

Předběžné přihlášky posílejte na e-mail: ivahasmanova@email.cz nebo telefonicky na č.: 604 143 690.
Přihláška bude považována za závaznou a registrace bude platná, po zaplacení startovného na účet,
nebo v hotovosti pořadateli závodu.

Pokud se soutěžící tým nedostaví před koncem registrace nebo na losování míst, bude ze soutěže vyřazen bez náhrady.

Všichni soutěžící a doprovodné osoby podepíší registrační list a potvrdí tak souhlas s pravidly, ostatními
podmínkami soutěže, rybářským řádem a pravidly, které běžně platí v areálu Rpety-Hatě.

LOSOVÁNÍ:

Nejdříve se vylosuje pořadí, v jakém budou týmy losovat lovná místa a v tomto vylosovaném pořadí, pak
startující vylosují svůj sektor. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná.

DOPROVODNÁ OSOBA:

Každý ze soutěžících týmů může mít pouze dvě doprovodné osoby - tyto osoby jsou bezplatné. Činnost
doprovodné osoby spočívá především v zajišťování jídla a pití pro závodníky nebo přivolání rozhodčího
v případě, že je třeba zaregistrovat úlovek bez toho, aby se soutěžící musel vzdálit ze svého stanoviště.

Doprovodná osoba se nesmí podílet na samotném rybaření.

V případě, že závodník není schopen pokračovat v soutěži (např. ze zdravotních důvodů), je možné, aby
na povolení organizátorů jeho místo zaujala doprovodná osoba. Původní soutěžící se však již do soutěže
vrátit nesmí, může pouze přihlížet jako divák.

PRAVIDLA ZÁVODU:

Závod probíhá systémem chyť a pusť.
Závodní tým může lovit max. na čtyři pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem.
Povoleny jsou pouze háčky bez protihrotu.
Povolená je jen průběžná, nebo úniková montáž.
Lov povolen pouze na položenou (ne feeder, ani plavaná).
Nahazování je povoleno pouze ze břehu.
Nesmí se používat šokové pletené šňůry.
Tyčové bojky, echoloty a sondy jsou zakázány. Markery jsou povoleny.
Nesmí se požívat drátěná, feederová ani jiná krmítka.
V rámci co nejhladšího průběhu závodu doporučujeme soutěžícím užití back leadů.
Vstupovat do vody je zakázáno s vyjímkou pouštění ryby zpět vodě a při ohrožení zdraví ryby při zdolávání.
Pruty mohou být umístěny maximálně 3 m od kolíku označující číslo lovného místa.
Každý soutěžící tým musí mít velkou podložku, velký podběrák (rameno min. 90 cm), desinfekci na
ošetření ryby, - vše dle pravidel, která platí běžně na rybníku Rpety-Hatě!
Soutěžící si musí zajistit svůj vlastní sak pro případ, že by se mu podařilo ulovit hned několik ryb po sobě
a musel je tak uchovat pro následné zvážení. JINAK JE SAKOVÁNÍ ZAKÁZÁNO.
Nástrahy: boilie, pelety v pevném stavu v průměru 8 - 30 mm
Obalovací těsta, boostery a dipy povoleny

Návnady: boilie, pelety v průměru 4 - 30 mm, method mix

Živé nástrahy jsou přísně zakázány.
Nesmí se používat: umělé nástrahy - plovoucí pěny, korek, umělé kukuřice či červi atd.
Nesmí se chytat ani krmit: na housku, chleba, foukané a extrudované kukuřice a jiné extrudy, červy,

žížaly ani jiné živé nástrahy.
Zakrmovat a dopravovat návnadu do vody se smí pouze pomocí cobry, vnadící lopatky, vnadících raket,
praků, PVA materiálů. Závodník může krmit jen ze svého sektoru! Návnady na krmení v množství max. 50 kg.
Je zakázáno používat loď i zavážecí lodičku.

Bivakování je povoleno pouze soutěžícím, rozhodčím a doprovodným osobám.
Každý soutěžící tým smí lovit pouze ve svém sektoru a nesmí zasahovat do sektoru sousedního týmu.
Každý tým je sám zodpovědný za okamžité nahlášení svého úlovku rozhodčímu.
V případě potřeby je soutěžící povinen vytáhnout prut z vody ke kontrole rozhodčího.
V případě, že oba členové týmu opustí své stanoviště, musí být jejich pruty odstraněny z vody.
Doprovodné osobě není povoleno na ně dohlížet.
Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze rozhodčí. Ostatní pouze se souhlasem závodníků.

Pokud zdolávaná ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se sestavy sousedního týmu, může tento
podat protest a to pouze hlavnímu rozhodčímu a to neprodleně. V případě uznání protestu se ryby
nebudou počítat. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel. Při podání protestu musí
protestující složit kauci 500,- Kč do rukou pořadatele. Při neuznání protestu kauce propadá.

Pokud hlavní rozhodčí, během soutěže, zjistí na soutěžícím známky opilosti, bude závodník
ze soutěže bez náhrady vyloučen.

Povinností každého závodníka je šetrné zacházení s rybou.
Všichni soutěžící musí dodržovat pořádek na svém místě.

Během závodu je zajištěno občerstvení (guláš, pečené kuře, dršťková polévka, sekaná, klobása, párek),
do registračních e-mailů prosím uvádějte předběžné počty Vámi vybraných jídel.

POSTUP PŘI ZAZNAMENÁVÁNÍ A HODNOCENÍ ÚLOVKŮ:

Mezi úlovky, které se mohou zařadit do registrace, se počítají pouze ryby řádně zdolané za tlamku, a to
kapři, amuři a jeseteři s váhou minimálně 4 kg a více.

Úlovek musí být zvážen výhradně za použití oficiálního vybavení pořadatele, které bude mít k dispozici
rozhodčí. Bude se počítat váha ryby včetně hmotnosti mokrého saku (cca 20 dkg). Okamžitě po ulovení
ryby je potřeba přivolat rozhodčího a po zvážení a zdokumentování ihned pustit zpět vodě.

Úlovky budou zapisovány do registrační listiny úlovků, která bude svěřena pouze do rukou rozhodčího.
V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více týmů, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba.

Dojde-li k záběru úlovku těsně před zakončením soutěže, musí být úlovek vytažen z vody do 20ti minut
od oficiálního ukončení soutěže. V opačném případě již nebude úlovek registrován.

Hmotnosti úlovků se sčítají. Soutěžící tým, který uloví nejvíce, vyhrává.

Každý záznam musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno soutěžního týmu
číslo stanoviště
čas zvážení ryby
váha úlovku v kilogramech

Průběžné výsledky závodu je možné sledovat na FB nebo webu Rpety-Hatě.

ZÁVĚREM:

Zabít, zranit, přepravovat či prodávat jakýkoliv úlovek je striktně zakázáno!
Při porušení pravidel uvedených v propozicích či nedodržení nepsaných zákonů etiky sportovního
rybolovu může být soutěžící ze závodů diskvalifikován bez jakékoliv náhrady.
Pořadatel si vyhrazuje právo učinit změnu v propozicích.

