Detská feederová liga 2016
Termíny a miesta konania pretekov : 12.6.2016 – VN Byšta
30.7.2016 – revír Topľa
27.8.2016 – VN Parchovany
24.9.2016 – revír Ondava
Miesto a konanie pretekov sa v prípade nutnosti, alebo nepriaznivého stavu vody či počasia môže zmeniť,
čo bude včas oznámené všetkým prihláseným pretekárom !
Organizátor : Mo SRZ Trebišov, krúžok - Mladý rybár, ochranca prírody,
Dlhodobá súťaž kalendárny rok 2016
Veková kategória : od 6 do 14 rokov / v školskom roku kedy dovŕši 15 rokov /
Deti môžu súťažiť len v sprievode aspoň jedného dospelého !!!
Preteky sú len pre neregistrovaných pretekárov !
Limit účastníkov je maximálne 20 pretekárov, pretekárska trať má 20 stanovíšť.
Každý pretekár musí vedieť sám, bez pomoci cudzieho nahodiť udicu s nástrahou ! Pretekár loví na
jednu udicu s navijakom iba s jedným háčikom a košíkom. Pripravených môže mať viacero udíc.
Povinná výbava : podberák
úlovková sieť s okami o min. dĺžke 2m
podložka pod rybu
vyťahovač háčikov /nie peán /
Ryba sa považuje za ulovenú vtedy, ak neobmedzila lov vedľajšieho pretekára, ak je v podberáku
alebo mimo vodnú hladinu do zvukového signálu - koniec pretekov.
Hodnotenie: Ploská pásavá sa nehodnotí, púšťa sa !
Hodnotí sa bodovo prvých 10 miest
Pretekári, ktorí skončili na 10 mieste alebo bez úlovku nezískavajú žiadny bod
ATP body sa sčítajú z 3 najúspešnejších pretekov, v prípade rovnosti bodov rozhodne súčet váh alebo
los v uvedenom poradí, každé preteky sú vyhodnotené samostatne, celkoví víťazi pre rok 2016 budú
vyhodnotení po posledných pretekoch.

Štartovné deti neplatia, občerstvenie zabezpečuje výbor Mo SRZ Trebišov
Propozície na preteky, ako aj priebežné výsledky, budú k dispozícií na internetovej stránke:
www.tvrybar.com a na facebooku ProFishing-TV
Partneri pretekov: Mo SRZ Trebišov, Big Carp Baits
Informácie a možnosť prihlásenia sa záujemcov na preteky :Michal Krasnický t.č. 0911301189
Uvedené pravidlá sú platné na rok 2016. V prípade nutnosti môžu byť doplnené, resp. zmenené.
Časový rozpis pretekov:

08,00 - 09,00 prezentácia, losovanie, presun na stanovište
09,00 - 09,50 príprava na preteky
09,50 - 10,00 kŕmenie / na zvukový signál /
10,00 - 13,00 preteky / na zvukový signál /
13,00 - ukončenie pretekov / na zvukový signál /
13,00 - 13,30 váženie
14,00 - vyhodnotenie / vyhlásenie výsledkov /

