Vykonávací predpis pre lov a rozhodovanie počas preteku
1.

Pretekár aj osobný rozhodca sa dostavia na príslušný pretekársky úsek min. 10 min. pred pretekom, dohodnú si
nástupný breh a presunú sa naň. V prípade, že sa presun na nástupný breh prevedie brodením, môžu tak urobiť
len cez pretekárov úsek. Na nástupnom brehu sa pretekár pohybuje počas celého preteku – ďalšia zmena
nástupného brehu je zakázaná!

2.

5 min. pred začiatkom príslušného preteku osobný rozhodca upozorní pretekára na čas a vyžiada si od pretekára
bodovací preukaz (prípadne mierku na meranie rýb). Skontroluje pripravené udice: Max. dĺžka prútov 3,6m,
vzdialenosť mušiek 50cm od seba v zvislej polohe, dĺžku podberáka max. 122cm, háčky bez protihrotu (v prípade
zatlačených protihrotov skontroluje zatlačenie protihrotov vpichom do látky – háčik sa nesmie pri vyťahovaní
z látky o vlákna látky zachytiť).

3.

Pretekár sa dohodne s osobným rozhodcom o nosení náhradných prútov. Tieto môže osobný rozhodca nosiť, ale
zodpovednosť za prípadne poškodenie alebo stratu nesie pretekár.

4.

Osobný rozhodca v čase podľa propozícií vyzve pretekára, aby začal loviť. Čas preteku meria na svojich
hodinkách.

5.

Pretekár môže začať loviť na ľubovolnom mieste svojho úseku. V prípade, že na začiatku lovného času chce loviť
hore vodou a pretekár pod ním začína loviť na začiatku svojho úseku, má tento pretekár prednosť a pretekár,
ktorý loví hore vodou musí začať loviť minimálne o 20m vyššie.

6.

Počas lovu sa osobný rozhodca pohybuje po nástupnom brehu, čo najbližšie popri vode, v jednej línii s pretekárom
tak, aby pretekárovi neplašil ryby v prípade, že tento loví ryby pod nástupným brehom. Rozhodca nesmie počas
preteku brodiť v pretekárskom úseku – doprevádzať pretekára brodením, výnimočne môže vstúpiť do vody len
v prípade obídenia prekážky, ktorú nemožno obísť po nástupnom brehu a to za výslovneho súhlasu pretekára
a len v brehovej časti a v nevyhnutnej dĺžke.
Ak sa na niektorých pretekárskych úsekoch vyskytuje ostrov (väčšie rieky) a usporiadateľ takéto úseky vyznačí,
môže sa osobný rozhodca pohybovať po tomto ostrove.

7.

V prípade, že pretekár zdolá a podoberie rybu do podberáka, čo v najkratšom čase prinesie rybu rozhodcovi na
meranie. V prípade, že pretekár usúdi, že ryba nemá potrebnú veľkosť na meranie, šetrne rybu uvolní z háčika
a rybu pustí. Je zakázané s rybou manipulovať, chytať rukou, dvíhať na silóne a primeriavať k provizórnym
mierkam.

8.

Rozhodca meria rybu na brehu (aj keď stojí na kraji vo vode) tak, že namočí mierku vo vode, mierku položí na breh
a oboma rukami vyberie rybu z podberáka a vloží do mierky hlavou k pevnému čelu mierky, vyrovná chvost a rybu
zmeria. Výsledok merania ohlási pretekárovi. Po meraní rybu urýchlene opatrne pustí do vody (ryba sa z korýtka
nevyhadzuje, ale vypúšťa-najvhodnejšie je ponorenie korýtka tak, aby ryba z mierky vyplávala). V prípade, že si
pretekár chce meranie pozrieť, musí na to vopred rozhodcu upozornť a tento mu to musí umožniť. Rozhodca
zapíše rybu do bodovacieho preukazu, pretekár podpíše zápis a pokračuje v love. Pretekár je povinný každý
úlovok podpísať ihneď po prevedení zápisu rozhodcom.

9.

5 minút pred koncom preteku upozorní rozhodca pretekára o tejto skutočnosti a po uplynutí dobu lovu ukončí
pretek oznámením pretekárovi o uplynutí času. Ak pretekár zasekol rybu v riadne stanovenom čase, a rybu zdolá
do 10-tich minút po uplynutí riadneho času, je považovaná táto ryba za regulárne ulovenú a rozhodca zapíše túto
rybu do bodovacieho preukazu. Po ukončení preteku osobný rozhodca vyčiarkne voľné riadky v bodovacom
preukaze, podpíše bodovací preukaz, dá ho podpísať aj pretekárovi a vráti ho pretekárovi, ktorý je zodpovedný za
jeho odovzdanie na vyhodnotenie.

10. Osobný rozhodca môže pretek prerušiť na nevyhnutný čas z týchto dôvodov (stavy ohrozujúce zdravie alebo život
osôb):
zdravotné problémy pretekára alebo rozhodcu,
búrka,
prívalová vlna,
ohrozenie inými osobami alebo zvieratmi.
Toto prerušenie oznámi sektorovému rozhodcovi, hlavnému rozhodcovi alebo garantovi pretekov a pokiaľ toto
prerušenie nepresiahne 20 minút, umožní pretekárovi tento čas dochytať. V prípade, že sám má absolvovať ďalší
pretek, posunie sa začiatok jeho preteku o príslušné zdržanie.
Kalná voda, dážď, vietor, zima, stúpajúca voda nie sú dôvodom na prerušenie pretekov osobným rozhodcom.
11. Ostatné pokyny
osobný rozhodca môže na krátky čas (max. 5minút) po dohode s pretekárom opustiť svoje miesto (napr. na
WC).

-

rozhodca, ktorému nenastúpil pretekár musí zotrvať na určenom mieste ešte 30minút a až potom môže
stanovisko opustiť. Nenastúpenie pretekára nahlási sektorovému alebo hlavnému rozhodcovi.
sektoroví rozhodcovia a ich pomocníci musia byť oblečení v reflexnej veste (autovesty)
v prípade, že osobný rozhodca musí v bodovacom preukaze nie čo opravovať (prepisovať), opravený
(prepísaný záznam) označí symbolom „*“ so svojím podpisom.

12. Dokumentácia priestupku, sťažnosti a protesty.
Pretekár, alebo rozhodca, ktorý zistí priestupok proti pravidlám, alebo chce podať protest musí tieto skutočnosti čo
najlepšie zdokumentovať (okamžité oznámenie sektorovému rozhodcovi, hlavnému rozhodcovi alebo garantovi
preteku, svedkovia, foto a pod.)
13. Sankcie.
Pretekár a jeho osobný rozhodca budú rovnako postihnutí diskvalifikáciou v príslušnom kole 1. a 2. preteku , alebo
3. a 4. preteku v prípade, že pri kontrole sektorovým rozhodcom, hlavným rozhodcom alebo garantom pretekov
budú zistené tieto nedostatky:
- nepodpísané úlovky alebo podpísanie voľných kolóniek (ryby podpísané dopredu),
- brodenie rozhodcu - doprevádzanie pretekára rozhodcom a meranie rýb vo vode,
- hrubé zaobchádzanie s rybami,
zmena nástupného brehu počas preteku
12.2 Pretekár bude postihnutý diskvalifikáciou v prípade, že pri kontrole sektorovým rozhodcom, hlavným rozhodcom
alebo garantom pretekov budú zistené tieto nedostatky:
-

dĺžka prúta väčšia ako 3.6m, ustanovenia o muškárskej šnúre, ustanovenia o nástavci,
ustanovenia o muškách, dĺžka podberáka väčšia ako 122cm,
lov pomocou plaváka, drievka, farebnej guličky a pod. umiestnených medzi nadstavcom a muškárskou šnúrou
alebo na konci nadstavca alebo náväzca,
lov bez muškárskej šnúry a za pomoci vrhacieho navijáka,
lov z vodných stavieb, cestných stavieb a na riekach zakotvených alebo pripútaných plavidiel,
prijatie cudzej pomoci, okrem inštrukcií vedúceho družstva (kapitána) v súťaži dužstiev,
tréning pretekárom na pretekárskej trati v čase kratšom ako 5 dní pred začiatkom preteku,
ak akokoľvek svojvoľne upravoval bodovací preukaz a zmeny na BP neboli npodpísané osobným rozhodcom.

