
Zahajovacie preteky VN Bátovce–6.5. 2018 
 

 P R O P O Z Í C I E 
 

1. Prezentácia a žrebovanie lovných miest od 6:00 hod.  do 8:30 hod. 
 

2. Po vyžrebovaní lovného miesta sa súťažiaci môžu presunúť na svoje lovné miesto. 
 

3. Začiatok kŕmenia je od 8:45 hod. do 9:00 hod. 
 

4. Začiatok pretekov  9:00 hod. 
 

5. Koniec pretekov  13:00 hod. 
 

6. Občerstvenie (guláš,  pivo) o 13:00 
 

7. Vyhodnotenie pretekov + losovanie tomboly o 14:00. 
 

8. Pretekov sa môže zúčastniť každý člen MsO Levice s platnou povolenkou na rok 2018. 

Počet pretekárov je limitovaný. 
 

9. Lov je povolený len počas pretekov od 9:00 do 13:00 hod. Loví sa len  jednou udicou. 
 

10. Akákoľvek zámena stanovíšť je zakázaná. Preteká sa len jednotlivo. Úlovky si navzájom 

vymieňať alebo sa spolčovať je zakázané. Nedodržanie týchto podmienok bude 

považované za dôvod na diskvalifikáciu zo súťaže. 
 

11. Do súťaže sa počíta len KAPOR a to s mierou nad 40 cm, vrátane. Vyhráva najvyšší súčet 

cm.  Ak sa pri vyhodnotení zistí rovnaký súčet mier, tak rozhodne počet ulovených rýb. 
 

12. V prípade, že sa pretekár zaplatil štartovné v predstihu a nemôže sa zúčastniť (napr.z 

dôvodu choroby), môže za seba zabezpečiť náhradného pretekára. Pri neúčasti na 

pretekoch štartovné prepadá v prospech organizátora pretekov. 
 

13. Súťaží sa za každého počasia na vlastné riziko. 
 

14. Ulovené ryby, ktoré nedosahujú bodovanú lovnú mieru alebo ryby iného druhu je pretekár 

povinný šetrne vrátiť späť do vody. 
 

15. Rozhodca zapisuje pretekárovi do tlačiva dĺžku  uloveného kapra.   Bodovaný kapor musí 

byť v zázname o úlovkoch podpísaný rozhodcom. 
 

16. V prípade záberu ryby pred ukončením pretekov zvukovým znamením, pretekár môže rybu 

zdolávať aj po časovom limite. Po zdolaní bodovaného kapra rozhodca zapíše úlovok do 

záznamu o úlovkoch. 
 

17. Každý pretekár si môže privlastniť 1 ks kapra rybničného lovnej miery. Po privlasntnení 

a zapísaní tohto kapra, nie je možná výmena. Privlastneného kapra si nechá pretekár ihneď 

podpísať rozhodcom. 

18. Zúčastnení registrovaní pretekári nebudú hodnotení!!!  
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HLAVNÉ CENY PRE VÍŤAZOV: 

1. čln Kolibri 260 + elektromotor  

2. bivak Ziper 

3. sonar Vexilar  

4. lehátko JRC 

a ďalšie vecné ceny....  

 

HLAVNÁ CENA DO TOMBOLY:   

1. motorová píla Hecht 

a ďalšie zaujimavé ceny....  
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LOVNÉ MIESTA 


