CARP CUP BOŽICE
29. srpna - 4. září 2022
(1) ZÁKLADNÍ INFORMACE
CARP CUP BOŽICE je novou výzvou pro příznivce týdenních kaprařských maratonů a Sportovního
rybolovu Božice. Chytat a bodovat se bude ve 2 až 3 členných družstvech. Bodovanou rybou je kapr
a amur od 8 kg včetně. Závod je na pět kusů ryb.
Rozhodujícím ukazatelem je váha pěti ryb, které si družstvo samo zvolí. Obměna bodovaných a
zapsaných ryb je neomezená. Startovné za družstvo je 20 000 Kč. Maximální počet družstev je 15.
Ubytování si každý účastník závodu zajistí sám. Pořadatel si vyhrazuje právo jakékoliv změny.

(2) BODOVÁNÍ
Bodovanou rybou je kapr a amur od 8 kg včetně. Závod je na pět kusů ryb s neomezenou výměnou.
Rozhodujícím ukazatelem je váha pěti ryb, které si družstvo samo zvolí. Obměna bodovaných a
zapsaných ryb je neomezená. Ryby váží rozhodčí společně s jedním členem družstva, které rybu
chytilo a jedním členem družstva sousedního týmu, popřípadě druhým rozhodčím.
Váhu úlovku rozhodčí neprodleně zapíší do úlovkových listů a všechny tři zúčastněné strany stvrdí
zápis svými podpisy. Ryby budou váženy ve stejných sacích, stejným typem váhy. Bude se počítat čistá
váha po odpočtu hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí zpět do vody. Váží se na
dvě desetinná místa. Počet výměn zapsaných úlovků je neomezený. V případě shody vítězí ten, kdo
ulovil těžší bodovanou rybu v průběhu závodů. Pokud i zde nastane shoda, rozhodne druhá nejtěžší
ryba.

(3) CENY
Rybaříme o hodnotné ceny. Oceněny budou první tři vítězná družstva celého maratonu,
dále jedno vítězné družstvo sektoru A a jedno vítězné družstvo sektoru B. V neposlední
řadě oceníme nejtěžší bodovanou rybu maratonu.
Ceny pro vítěze celého závodu:
1. cena - 60.000,- Kč
2. cena - 45.000,- Kč
3. cena - 30.000,- Kč
Ceny pro vítěze sektoru:
Sektor A – 10 000 Kč
Sektor B – 10 000 Kč
Cena pro nejtěžší bodovanou rybu:
Nejtěžší ryba – 5 000 Kč + víkendová povolenka Sportovního rybolovu Božice.
Pro vítěze jsou připraveny poháry a dary od našich sponzorů.

(4) ORGANIZAČNÍ POKYNY
NEDĚLE 28. SRPNA 2022
Dobrovolný sraz závodníků je ve neděli od 17 hod. Bude připraveno občerstvení. Organizátoři závodu
budou rovněž v případě potřeby k dispozici.
PONDĚLÍ 29. SRPNA 2022
Prezentace – 8 hod
Prezentace všech družstev je v 8 hod. Účast na prezentaci členů všech družstev je povinná. Kdo
nebude přítomen bez omluvy, bude diskvalifikován bez jakékoliv náhrady.
Losování míst – 9 hod
Po prezentaci bude následovat losování. Nejdříve se vylosuje pořadí v jakém budou jednotlivé družstva
losovat. V tomto vylosovaném pořadí pak zástupci družstev vylosují své lovné místo. Losuje se pouze
jednou, výměna míst není možná.
Start závodu – 12 hod
Po losování a po sdělení důležitých organizačních záležitostí od rozhodčích se družstva mohou
přesunout na své sektory, která si vylosovali. Závod začíná ve 12 hod v doprovodu hlasité signalizace.
NEDĚLE 4. ZÁŘÍ 2022
Konec závodu – 10 hod
Závod končí ve 10 hod v doprovodu hlasité signalizace. Veškeré úlovky po ukončení závodu budou již
neakceptovatelné.

(5) REGISTRACE DO ZÁVODU A KONTAKTY
Přihlásit se můžete telefonicky na čísle +420 777 737 672, či emailem na info@rybolov-bozice.cz.
Při registraci je nutné uvést:
 jména všech členů družstva
 město, odkud k nám přijedete
 název družstva
 telefonní číslo, které je i variabilním symbolem při úhradě zálohy
Záloha startovného je 10 000 Kč. Doplatek 10 000 Kč bude uhrazen v den konání závodu při ranní
prezentaci. Záloha je nevratná.
REGISTRACE DO ZÁVODŮ JE ZÁVAZNÁ AŽ PO UHRAZENÍ ZÁLOHY.
ÚHRADA ZÁLOHY:
Zálohu lze uhradit převodem, nebo hotově po předchozí dohodě s organizátorem závodu.
Číslo účtu: 168039005/0600
Variabilní symbol: zde prosím uveďte vaše funkční telefonní číslo.
Částka: 10 000 Kč
Splatnost zálohy je 10 dní od provedení předběžné zálohy. Nejpozději však do 30. 5. 2022.
Pro úplnost můžete uvést Vaše jméno do „zprávy pro příjemce“.

(6) POVINNÁ VÝBAVA PRO DRUŽSTVO:





podložka pod rybu vaničkového typu
trojnožka na vážení ryb
3 x ekosak pro šetrné uchování ryby
podběrák, ramena min. 80 cm

(7) PODMÍNKY LOVU























povolen pouze lov na položenou, zig rig povolen bez omezení;
nesmí se používat šokové pletené šňůry, ani olověné šňůry;
zavážení nástrah je povoleno (loďka);
krmení bez limitu
zdolávání z loďky povoleno
při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor;
jedno družstvo = 4 pruty, 4 jednonávazce, pouze jednoháčky bez protihrotu (možno
zamáčknout);
1 prut = 1návazec = 1 jednoháček bez protihrotu;
rybářské přístřešky a stany povoleny;
zákaz vstupu všem psům!
manipulace s udicí, krmením, podběrákem atp., pouze členové družstva po domluvě;
šetrné zacházení s ulovenou rybou je pro všechny samozřejmostí;
do ekosaku max.2 ks ryb pro zaevidování;
nesmí se chytat ani krmit - živočišné nástrahy a návnady (žížaly,červi atd..);
smí se použít: zavážecí loďky, čluny, tyč. bójky (max. 2 kusy), zaplavání, echoloty a sondy,;
zákaz obcházení rybníku a krmení z druhé strany;
zákaz odhazování odpadků, nedopalků a znečišťování lovného sektoru ( odpadky do pytlů );
po celý průběh závodu striktně platí režim „chyť a pusť“;
koupání zakázáno, vstup do vody 5 metrů od břehu, pouze pro rybu nebo konec udice;
pořadatel si vyhrazuje právo přerušení či ukončení závodu;
nevyžádaná návštěva družstva je zakázána;
Všichni závodníci se zúčastňují závodu dobrovolně, na vlastní nebezpečí a zodpovídají
za své vybavení a taky za své jednání!

(8) VNADĚNÍ
Je výslovně zakázáno používat vnadící rakety, spomby a tomu podobné věci ( obrovský hluk a rány na
vodě ). Povoleny jsou praky, lopatky, košíky, vlastní ruce a rybářské kobry a veškeré PVA materiály.
V průběhu závodu je zakázáno používat v návazci i mimo něj krmítka olověná i drátěná. Množství
návnady neomezen. Vnadění povoleno po celou dobu maratonu tj. od pondělí od 12:00 hod, do neděle
10:00 hod.
Nástrahy: boilie, pelety v průměru 8 - 30 mm, obalov. těsta, boostery a dipy povoleny, pouze metodou
pod háčkem tzv. na vlas.
Návnady: boilie, pelety v průměru 4-30mm,vařený partikl (kukuřice,řepka) methodmix .
Marker: povolen během závodu 2 ks.

(9) PODÁNÍ PROTESTU, SANKCE ZA PŘESTUPKY
Podání protestu je možné pouze písemnou formou (kdo, co, jak a jméno) do 30 min. od sporné situace,
po složení kauce 5000,- Kč a to vše k rukám hlavního rozhodčího. Pokud je protest oprávněný, kauce
se vrací a případně ulovená ryba se nepočítá! Pokud ne, kauce propadá pořadatelům a ryba se počítá.
Protest bude řešit hlavní rozhodčí. Podání protestu po ukončení závodu je nemožné!
Rozhodčí budou průběžně kontrolovat dodržování řádu. Za první zjištěný přestupek je pouze
napomenutí, za druhý už je sankce v minimální výši 50 bodů (rozhoduje rozhodčí ) a po třetím
přestupku je možná diskvalifikace.

Srdečně zveme všechny rybáře a těšíme se na viděnou.
Petrův zdar
Kolektiv Sportovního rybolovu Božice

