NAHOD.sk Carp Cup 2021
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Milí priatelia, športoví rybári,
sme neskutočne nadšení, že vás opäť s radosťou pozývame na 3.ročník teraz už 5-dňových kaprárskych boiliesových
pretekov v termíne 8.9. - 12.9.2021 (streda-nedeľa) ktoré sa uskutočnia na Dolnobarskom rybníku.
Tento ročník bude zaujímavý v tom, že:
•
•
•
•

zmenili sme propozície = budú sa meniť miesta v polovici preteku
navýšili sme počet odmenených tímov (10tímov + najťažšia ryba)
predĺžili sme pretek o jedeň deň.
Znížili sme počet tímov z 21 na 18

O to bude pretek spravodlivejší, zaujímavejší a šancu vyhrať bude mať naozaj každý tím. Vzhľadom na menší počet tímov sme
zvýšili štartovné na 410eur na tím (2 resp. 3 členovia).
Maximálny počet tímov 18 (9 tímov chytá prvých 46 hod. na prednej časti jazera, 9 ďalších tímov chytá prvých 46 hod. na
zadnej časti jazera), po 46 hod. dochádza k výmene tímov medzi prednou a zadnou časťou jazera, samozrejmosťou je losovanie
miest pre obe časti jazera. Bližšie info o rybníku nájdete http://dolnobarskyrybnik.sk/

Nižšie sa dočítate o propozíciách, ktoré vás prosíme dôkladne preštudovať a rešpektovať. Zároveň veríme, že bude prevládať priateľská
atmosféra.

Základné info o preteku
➢ Organizátor: Rybárske potreby NAHOD.sk
(Ing. Peter Bezecný – 0911 350 400)
➢ Termín: 8.9. - 12.9.2021
(streda - nedeľa) – 2x 46 hodinový pretek
➢ Lokalita: jazero Dolnobarský rybník
➢ Počet tímov: 18
➢ Štartovné: 410 EUR
➢ Úhrada štartovného potrebná
do 31.3.2020 (vrátane)

Časový harmonogram
Streda 8.9.2021
➢ 07:30 – 08:20 Registrácia pretekárov pri rybárskej chate
➢ 08:30 – 09:00 Otvorenie preteku pri raňajkách (v cene),
prípadné otázky
➢ 09:00 - 09:30 Losovanie stanovíšť – 1. polčas preteku
➢ 09:30 – 11:55 Presun pretekárov na lovné stanovištia,
osadenie bojok, markrovanie, sonarovanie, krmenie.
➢ 12:00 Začiatok preteku 1. polčas (zvukový signál)
Piatok 10.9.2021
➢ 10:00 Ukončenie preteku 1. polčas (zvukový signál)
➢ 10:00-13:00 Losovanie stanovísť 2. polčas – stred jazera
(miesto rozhodcov pri mostíku)
➢ 13:00 Začiatok preteku 2. polčas (zvukový signál)
Nedeľa 12.9.2021
➢ 11:00 Ukončenie preteku a vyhlásenie výsledkov a ocenenie
súťažiacich pri rybárskej chate + obed (v cene)

Priebeh pretekov a propozície:
Maximálny počet prihlásených tímov je 18, tímy sa stretávajú na rybníku medzi 7:30-8:20. Losovanie sa začína o 9:00! Ak sa
nedostavíte včas na losovanie, losovať za vás budú organizátori. Preteky začínajú 8.9.2021 (streda) o 12:00 a končia 12.9.2021
(nedeľa) o 11:00. Následne prebehne vyhlásenie víťazov. Chytá sa za každého počasia na vlastné nebezpečenstvo!!!
Priebeh losovania:
Losovanie bude prebiehať v 3 kolách
1. kolo losovania : každý tím so svojim poradovým číslom (podľa toho, v akom poradí sa prihlásili a uhradili štartovné za preteky!) si
vylosuje číslo, ktoré bude určovať poradie losovania o lovné miesto v 2. a 3. kole (t.j. obe časti jazera)
2. kolo losovania (1. polčas – na začiatku celkových pretekov) : vylosované lovné miesto, ktoré si tím vytiahne je záväzné! Ďalšie
losovanie nie je povolené!
3. kolo losovania (2. polčas – po 46hodinách lovu) : vylosované lovné miesto, ktoré si tím vytiahne je záväzné! Ďalšie losovanie nie
je povolené!
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KONTAKTY
1. Peter Bezecný

tel.: 0911 350 400 - organizátor a hlavný rozhodca

2. Rostislav Šmehlík tel.: 0915 720 768 - rozhodca
3. Vojtech Faragó, tel.: 0905 983 305 – správca rybníka

Víťazné ceny:

Odmenených bude až 10 súťažných tímov, pričom sa hodnotí súčet troch najťažších rýb.Všetci účastníci
dostanú štartovací balíček.
1. miesto: 1 000 EUR hotovosť + hodnotné poháre
2. miesto:
800 EUR hotovosť + hodnotné poháre
3. miesto:
600 EUR hotovosť + hodnotné poháre
4.- 10. miesto: hodnotné vecné ceny
Najťažšia ryba preteku = 150 EUR poukaz na nákup v predajni NAHOD.sk + hodnotné poháre
Bodovanie a váženie:
➢ Do súťaže sa započítavajú len 3 najťažšie bodované ryby
➢ Bodovaná ryba je kapor a amur od 10kg a viac
➢ Víťazom sa stane tím s celkovou najväčšou hmotnosťou 3 najväčších ulovených rýb (nad 10kg). V prípade, ak celková hmotnosť
rýb je u súťažných tímov rovnaká, vyhráva tím s ťažšou ulovenou rybou.
➢ Váženie bude vykonávané priebežne počas celého trvania preteku. Tím, ktorí uloví ryby pod 10kg je povinný šetrne vrátiť rybu
späť
➢ Každá ryba nad 10kg je vážená, je potrebné zavolať rozhodcu (kontakty na rozhodcov budú dodané na začiatku pretekov)
➢ Ulovená ryba sa započítava do bodovania aj v tom prípade, ak zdolávanie skončí po zaznení zvukového signálu, ktorý ukončí
súťaž.
➢ Do bodovacej listiny sa zapisujú 3 najťažšie ryby chytené súťažným tímom. Pričom po zapísaní prvých troch bodovaných rýb, sa
zapisuje už len ťažšia ryba ako je najľahšia zapísaná ryba.
➢ Vážiť sa bude na trojnožke v saku, ktorý zabezpečí organizátor a bude rovnaký pre všetky merania
➢ Údaje o bodovaných rybách zaznamená rozhodca aj do reklamnej tabuľky bodovaných kaprov + zhotoví sa fotografia úlovku
spolu s lovcom
➢ Správnosť údajov potvrdí podpisom rozhodca a člen teamu.

Ďalšie propozície:
➢ Chytať je povolené LEN NA BOILIES (boilies, pop-up resp. tvar dumbell - organizátori to budú kontrolovať)
➢ Je prísne ZAKÁZANÉ ako nástrahu alebo návnadu používať pelety a partikel (kukuricu, repku, tigrí orech a pod.) v prirodzenom
alebo umelom vyhotovení. Taktiež je zakázané používať method mixy alebo iné kŕmne zmesy
➢ Lov s PVA je povolený obdobne ako obaľovacie pasty
➢ Na krmenie a prikrmovanie je povolený čln, kobra, prak alebo SPOMB
➢ Je povolené nahadzovanie z brehu alebo za pomocou člnu
➢ Umiestnené bójky na jazere, ktoré označujú hranice lovných miest sa nesmú premiestňovať.
➢ Na označenie vlastného lovného miesta je možné používať iba vlastné tyčové bójky s možným osvetlením
➢ Dĺžka nadväzca max. 40cm, lov na ZIG-RIG nie je povolený.
➢ Možnosť používať ako hlavný vlasec - monofil s možnosťou použitia šokovej šnúry
➢ Člny sa počas pretekov môžu používať - poskytujú sa laminátové člny bezplatne alebo si prinesiete vlastný čln.
➢ Je povolený iba elektromotor, benzínový je zakázaný
➢ Každý tím zúčastňujúci sa pretekov musí mať: 2 vaničky pre ryby alebo vaničky na nohách a zároveň aspoň 3ks hustotkaných
prechovávacích sakov. Ryby pod 10 kg sa vracajú šetrne do vody.
➢ Prenájom vaničky je možné na rybníku za 20 Eur na dobu pretekov.
➢ Používať sa môžu iba háčiky s protihrotom.
➢ Používať podberáky s dĺžkou ramien aspoň 80x80cm
➢ Bivakovať je možné len v tesnej blízkosti lovného miesta
➢ Každý tím chytá na 4 udice (2udice/rybár), pričom každá udica = 1 háčik s protihrotom
➢ Zaseknutú rybu môže podobrať aj druhý člen tímu resp. pomocník tímu
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Dĺžka rybníka – 1,5 km.
Rozloha 18,5 ha.
Priemerná hĺbka vody 1,5 – 2 m.
Dno vodnej plochy je prevažne bahnité.
21 lovných miest pre dvojčlenné družstvá + 1 možný pomocník
Vzdialenosť medzi lovnými miestami 50 – 60 m.
Chytá sa len z jednej strany rybníka.
Lovné miesta sú vybavené pre parkovanie a bivakovanie a zakladanie ohňa.
Palivové drevo si každý zabezpečí sám.
Zákaz svietiť na vodu silnými reflektormi!
Každý účastník pretekov je povinný dodržať pokyny organizátorov pretekov.
Nedodržanie pravidiel, zlé zaobchádzanie s rybami môže viesť k okamžitému vyradeniu zo súťaže ak o tom rozhodne organizátor
na návrh rozhodcov.
Škody spôsobené počas pretekov nesprávnym zaobchádzaním zariadenia a rybami (člny, nádoby na smetie, ohnisko, stromy)
hradí nájomca.
Počas pretekov zdolávanie rýb uviaznutých v rákosí je povinné vykonávať z člnov.
Organizátor pretekov je povinný zabezpečiť dostatočný počet rozhodcov ( minimálne 3 osoby).
Pretekári môžu parkovať pri lovných miestach, návštevy môžu parkovať iba pred vstupom na vyhradenom parkovisku
Hlasné vyrušovanie, nadmerné požitie alkoholu sa trestá vylúčením z pretekov!!!! V tomto bude organizátor nekompromisný.
Za porušenie pravidiel dostane tím iba 1x pokarhanie. Opätovné porušenie pravidiel bude trestané vylúčením z pretekov bez
možnosti vrátenia štartovného!!!!
Všetci pretekári vrátane pomocníkov chytajú za každého počasia a len na VLASTNÉ nebezpečenstvo
Organizátor a rozhodcovia nezodpovedajú za odcudzenie osobných predmetov teamov a za ujmu na zdraví
Počas pretekov je zabezpečené ZDARMA 2x jedlo. 1x raňajky vo štvrtok pri začiatku preteku a 1x na konci spoločný obed.
Počas celých pretekov budete mať možnosť si objednať zvýhodnené obedové menu a celý deň bude k dispozícií donášková
služba na teplú stravu (hotové jedlá, pizza a iné). Jedálny a nápojový lístok Vám bude odovzdaný na začiatku pretekov.
Pretekár sa zaväzuje umožniť v prípade podozrenia porušenia pravidiel prehliadku bivaku, automobilu či tašiek organizátorovi či
hlavnému rozhodcovi preteku.
Súťažiaci sa musia pri zdolávaní ryby vyhnúť prekročeniu hranice susediaceho tímu. Sektory budú na brehu označené.
Nahadzovanie do susedného sektora je zakázané!
Zaplatené štartovné v riadnom termíne sa nevracia.
Sponzori budú zverejňovaní postupne
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu pretekov. O presune termínu je povinný riadne a včas oznámiť súťažiacich
s možnosťou vrátenia štartovného, ak súťažiacim náhradný termín nebude vyhovovať.

Prajeme vám príjemný lov, veľa úlovkov a ďakujeme našim sponzorom!
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Tím: .................................................................................................
Lovné miesto I. polčas:............… Lovné miesto II. polčas……………..
Číslo:

Druh ryby: Hmotnosť:

Čas:

Lovné miesto:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Podpis rozhodcu:

