Mezinárodní závod o Pohár Knápek-Hooks
pořádáný dne 20.11.2021 na jezeře Nebesák-závod dvojic
Jedná se o jezerní závod dvojic na jezeře Nebesák v Horní Suché u Karviné.
Garant závodu:
Bodovací komise:
Hlavní rozhodčí:
Sektorový rozhodčí:

Jaroslav Adam st.
Kamila Cieslarová
Kamila Cieslarová
Lucie Cieslarová

Závodní dvojice měří ryby sousedící dvojici.

Program:
6.30-7.30

Prezentace,losování

7.30-8.00

Příprava na závod

1.kolo
8.00 – 9.00 rotace v čase 9.00 – 10.00
30 minut přestávka
2.kolo
10.30 – 11.30 rotace v čase 11.30 – 12.30
30 minut přestávka
3.kolo
13.00 – 14.00 rotace v čase 14.00 – 15.00
15.00

Konec závodu

15.30 až 16.00

Vyhlášení výsledků

Závodu se mohou účastnit dvojice, které budou zařazeny podle losu do sektoru.
Losuje se vlastnoručne z čepice.
Závodní dvojice měří ryby sousedící dvojici.
Každý závodní dvojice bude chytat 120 minut s rotací v čase po 60 minutách, v sektoru o deseti
závodních místech a celkem ve třech sektorech.
Hodnotí se všechny ryby od 150mm.
Závodník si musí v každém kole nechat změřit první rybu. Dále si mohou závodníci změřit
jakoukoliv rybu, kterou chytí.Menší ryby se vždy píšou jako kus. Ryba se šetrně podebere do
podběráku,vyháčkuje a s největší opatrností pustí zpět do vody. Sousední závodní dvojice tuto
rybu napíše úspěšnému lovci do bodovacího listu. Vítězem závodu se stává dvojice
s nejmenším součtem umístění a při shodě počtu ryb největší chycenou rybou zapsanou
v bodovacím listu. Každá závodní dvojice bude mít výsledky ze tří závodních kol.
Tento způsob se v ČR na závodech objevuje čím dál víc,je šetrnější k chyceným rybám.
Každý závodník musí mít podběrák,psací potřebu.
Chytat se smí na tři mušky, na háčky bez protihrou.
Podle SaZ řádu pro LRU muška 2021.
Na konec závodu bude vyhodnocení nejúspěšnějších dvojic a juniorů.
Zákaz tréninku od 15.11.2021 včetně.

Startovné činí 500,-kč na osobu
V ceně je oběd a povolení k rybolovu.Dále poháry pro první tři dvojice a ceny. Poháry pro
nejlepší juniory. Generální sponzor JINDŘICH KNÁPEK fa Knápek Hooks
Přihlášky posílejte na e-mail: egeriadensa@seznam.cz do 14.11.2021. Po tomto datu jsou
přihlášky uzavřené. Již není možné se účastnit závodu (podle počtu závodníků se vytvoří
matice). Závod je omezen na 30 závodních dvojic, z důvodu dostatečného místa pro
závodníky. Děkujeme za pochopení.
Těšíme se na Vaší účast.
Webové stránky jezera Nebesák:
http://www.jezeronebesak.cz/

GPS souřadnice:
49°48'33.775"N, 18°28'27.955"E
Mapy:

