
                              Preteky v love rýb – „Bodovka“ dňa 7.5.2017. 

 

               Preteky jednotlivcov v love rýb, organizuje výbor ObO č.1. 
      Pre zabezpečenie väčšej objektívnosti súťaže budú vyznačené 4 lovné sektory /A,B,C,D/ 
a v každom sektore cca 50 lovných miest. Súťažiaci si vyberie sektor v ktorom chce loviť 
a ihneď losuje štartovné číslo miesta z ktorého bude pretekať. Jeden súťažiaci si môže 
zakúpiť a losovať maximálne 3 štartovné čísla. 
     Losovanie a predaj štartovných lístkov (miest) začína 6.5.2017 od 17.00hod. do 19.00 hod. 
 a 7.5.2017 od 6.00 hod. do 6.45.-hod. na terase chaty Bodovka. Štartovné je 5.-eur, v cene  
je pre pretekára občerstvenie. Občerstvenie si môže  pretekár vyzdvihnúť od 9.30hod. pod 
prístreškom pri chate Bodovka. K tomu  obdrží samostatný žetón pri losovaní. 
Zahájenie pretekov: 7.5.2017 o 7.00 hod 
Ukončenie pretekov:7.5.2017 o 12.00 hod. 
Vyhodnotenie pretekov a odovzdanie cien: 13.00 hod. 
Organizačný výbor: 
Riaditeľ pretekov: Ing. Jozef Lauš 
Zástupca riaditeľa: Jozef Varačka 
Hlavný rozhodca: Roman Mano 
Rozhodcovia: 6 osôb určí hlavný rozhodca 
Komisia pre losovanie a predaj štartovných lístkov: 
 Ing. Lauš Jozef, Jozef Varačka, Ing. Marian Habáň 
 
     Vytýčených bude cca 200 lovných miest. Nebudú vytýčené lovné miesta pod štátnou 
cestou Tr.Stankovce-  Krivosúd- Bodovka, kde je zákaz lovu rýb v dobe konania pretekov. 
Preteky budú vykonané za každého počasia. Štartovné sa nevracia. V čase konania pretekov 
je lov rýb povolený len súťažiacim. Pretekár si môže privlastniť 1 ks kapra rybničného. Ryba 
po privlastnení a uložení do sieťky sa nesmie vypustiť a zamieňať. 
Bodovací poriadok: 
Kapor rybničný – 5b. za1cm dĺžky                Sumec veľký – 20 b. za 1 cm dĺžky 
Šťuka severná -   10 b. za 1 cm dĺžky            Lieň sliznatý – 5 b. za 1 cm dĺžky 
Zubáč veľkoústy – 10 b. za 1cm dĺžky          Amur biely – 5 b za 1 cm dĺžky 
Ostatné druhy rýb – 2 b. za 1 cm dĺžky        Belička európska 2 b. za kus 


