
Místní rybářský spolek HNANICE pořádá: 

VII. ročník 24. hodinový  CARP  TEAM   MARATON 

10 -.11.06.2011 na rybníku v Hnanicích  

Propozice k závodu : 

Závodí se ve dvou až tří členných týmech v omezení tří prutů na jeden tým.  

Soutěží se o poháry a ceny v pořadí 1. – 3. místo, nejtěžšího a největšího uloveného kapra. 

Pravidla závodu : 

Po celou dobu závodu zůstává týmu vylosované stanoviště. 

Vnadění lze provádět pouze ze břehu všemi potřebnými prostředky ( praky, kobry aj.). Je 

zakázáno vnadit nevařenou luštěninou, kukuřicí. 

      Každý tým loví maximálně na tři pruty, z toho každý prut musí být opatřen pouze 

návazcem s jedním háčkem bez protihrotu ( nebo se zamáčknutým protihrotem).Povolený 

způsob lovu – položená, plavaná, feeder. 

      Používání PVA sáčků, nití, nohavic je povoleno. Zdolávání ryb je povoleno pouze ze 

břehu a bez pomoci nečlena týmu. Podebírání ryb je možné pouze podběrákem s rameny 

minimálně 65 cm. Ryba musí být neprodleně umístěna na odháčkovací podložku, 

odháčkována, změřena nebo umístěna do ekovezírku. 

      Rybář zdolávající rybu, může vstoupit do sektoru sousedícího týmu, pouze tak, aby je co 

nejméně omezil. 

      Započteny budou pouze tyto ryby : Kapr, Amur. Počítá se délka ryb a to 1cm = 1bod 

v klasifikaci. V případě shodnosti bodů vyhrává tým s větší ulovenou rybou. 

      Vyhodnocen bude také závodník největší a nejtěžší ulovenou rybou. V případě shodné 

délky rozhoduje váha ryby a v případě shodné váhy rozhoduje větší délka. 

       Každý tým podepíše rozhodčímu výkaz úlovků po ukončen závodů. 

      Po celou dobu závodu je zákaz rozdělávání ohňů a lámání porostu. 

                Dále  musí  být dodržena podmínka jednoho obsluhujícího člena týmu 

nepřetržitě u prutů !!!  

(jestliže bude u prutů jen jeden člen týmu, smí závodit pouze na dva pruty).  

                Ryby zaseknuté před závěrečným signálem musí být zdolány do patnácti minut po 

skončení závodu, jinak nebudou uznány. 

      Závody se konají za každého počasí. 



V případě porušení pravidel závodu některým týmem, může být tým jednou napomenut 

a po druhém napomenutí je tým ihned vyloučen ze závodu. Týmům bez podložky a 

háčky s protihrotem nebude umožněno soutěžit. 

  

( Tyto potřeby bude možno zakoupit u pořadatele )    

Program VII. Ročníku 24. hodinového Hnanického CARP TEAM MARATÓNU : 

Pátek 

17:00 – 17:15 hod            začátek presentace 

17:15 – 17:30 hod            losování míst         

17:30 – 18:30 hod            př. lovného místa 

18:30              hod             schůzka kapitánů týmů k upřesnění pravidel 

18:00 – 19:00 hod            zakrmování lovného místa 

19:00 – 24:00 hod            závody 

Sobota 

00:00 – 19:00 hod            závody 

07:00 – 08:30 hod            výdej snídaně 

19:00 – 19:30 hod            sčítání výsledků 

19:30 – 20:00 hod            vyhlášení výsledků   

 

 


