Propozice - dětské rybářské závody Vadkovice 25. 6. 2022
1. Zúčastnit závodu se mohou děti ve věku 5 - 15 let na základě vyplněné a zaslané přihlášky
(děti do věku 10 ti let pouze v doprovodu rodiče).
2. Pořadatel oznámí po zaslání přihlášky e-mailem zařazení dítěte do soutěže.
3. Celkový počet účastníků je omezen. V případě velkého zájmu má pořadatel právo
odmítnout došlé přihlášky. Toto bude žadateli včas oznámeno e-mailem.
4. Na přihlášky podané po termínu nebude brán zřetel.
5. Povolená rybolovná technika je plavaná se splávkem nebo lov ze dna „na těžko“ s jedním
návazcem a jedním háčkem. Povinnou výbavou je podběrák a vyprošťovač háčků - peán
apod. Kdo si bude chtít odnést živou rybu také vezírek.
6. Zakrmování před a během soutěže je zakázáno.
7. Lovit lze pouze na jeden prut.
8. Prezence závodníků bude probíhat na místě od 8.30 hodin. Žádáme účastníky, aby se
dostavili včas. Po skončení prezence bude startovní listina uzavřena.
9. Každý účastník soutěže obdrží od pořadatele vizitku se jménem, kterou si připne na
viditelné místo na oděvu. Rovněž obdrží zápisový lístek.
10. Každý účastník soutěže si vylosuje svoje místo. Místa budou viditelně označena čísly.
11. Po vylosování začne samotná soutěž. Doba trvání závodů bude upřesněna na místě
samotném v závislosti na okolnostech (počtu účastníků, počasí apod.). Odhad cca 2-3 hod.
12. Ulovené ryby (jejich délky) budou zapisovány do zápisových lístků, 1 cm = 1 bod. Po
ulovení ryby oznámí tuto skutečnost lovec sousednímu stanovišti, jež může ulovenou rybu
pro kontrolu přeměřit.
13. Konečné pořadí bude určeno celkovým počtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne
o pořadí věk účastníka, od nejmladšího k nejstaršímu.
14. Po ukončení soutěže proběhne vyhodnocení a předání cen. Každý účastník obdrží malou
pozornost od pořadatele bez ohledu na umístění. Tři nejlepší obdrží hodnotné věcné ceny
podle pořadí.
15. Za přihlášené děti nesou plnou odpovědnost rodiče. S dětmi musí být během závodů
přítomen rodič nebo jiná osoba starší 18-ti let, která je v době konání za ně zodpovědná.
16. Každý závodník se zúčastňuje na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody jím způsobené
a jemu způsobené a musí dbát na pořádek ve svém okolí.
17. Po skončení závodů jsou účastníci povinni po sobě uklidit lovné místo včetně odpadků,
lahví a dalšího odpadu.
18. V případě nepříznivého počasí si organizátor vyhrazuje právo na odložení závodů –
případné zrušení závodů bude oznámeno účastníkům 1 den předem.

