HOSPOZÍN 44
CARP MIKBAITS CUP
2022
Závody se uskuteční na větším ze dvou rybníků Hospozín,okres Kladno (mezi Slaným a Velvary) ve dvou
termínech,v září a říjnu.Každý ze závodů je samostatný a bude také vyhlášen samostatně
Popis revíru https://www.rybnikhospozin.cz
Závody jsou podporovány naším partnerem https://mikbaits.cz/
DATUM AKCE:
STARTOVNÉ

7.10.-9.10.2022
7.000 ,- za tým (2 členné týmy,třetí člen po domluvě s pořadatelem možný)
v ceně 2x oběd,2x večeře,snídaně formou bufetu)
MAXIMÁLNÍ POČET TÝMŮ: 15
DÉLKA ZÁVODŮ:
44 hodin
ČASOVÝ ROZPIS:
PÁTEK 7.10.
Sraz:
15:45
Losování:
16:00
Začátek závodu: 18:00
NEDĚLE 18.9. (9.10.)
Konec závodu: 14:00
Závod probíhá v režimu chyť a pusť a to po dobu závodů 44h nonstop.
Pořadatelé závodu: Jiří Kuchta,Michal Hnojský
Hlavní rozhodčí: Jiří Kuchta,Michal Hnojský
ZÁVODY BUDOU VEDENY V PŘÁTELSKÉM DUCHU A TO SAMÉ JE OČEKÁVÁNO OD JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ.
Přihlášení a startovné:
Přihláška emailem: rybnikhospozin@gmail.com .Do předmětu uvést CARP CUP.Dále zvolit název týmu a přihlásit
jména jednotlivých členů (dva členy jako základ,třetí případně po domluvě s provozovatelem).Dále emailem zaslat
kontaktni telefon a email.
Nutno zaplatit zálohu ve výši 5.000,- na účet 2102108169/2010 (možno zaplatit rovnou celých 7.000,-) a to do 30.9.
nejpozději.Zbývající část startovného (2.000,-) zaplatit pak případně do 5.10. nejpozději.
Do poznámky při platbě uvést název týmu,telefonní číslo a termín závodů.
Pokud nebude startovné uhrazeno v termínu,bude místo uvolněno pro další zájemce.V případě,že se původní
nahlášený tým nemůže závodů zúčastnit,může za sebe vyslat tým náhradní a to přihlášením na email.V jiném
případě propadá 100% startovného pořadatelům.
Úhradou startovného tým souhlasí s pravidly závodů bez vyjímky.
Ceny:
1.MÍSTO - 27.000,- (7.000,- zpět startovné na účet + 20.000,- e-poukázka na zboží u firmy MIKBAITS)
2.MÍSTO - 20.000,- (7.000,- zpět startovné na účet + 13.000,- e-poukázka na zboží u firmy MIKBAITS)
3.MÍSTO - 14.000,- (7.000,- zpět startovné na účet + 7.000,- e-poukázka na zboží u firmy MIKBAITS)
NEJTĚŽŠÍ RYBA MIMO STUPNĚ VÍTĚZŮ - 5.000,- (formou e-poukázky na zboží u firmy MIKBAITS).
Uděleno bude týmu na 4.-15.místě.

Bodovanou rybou je kapr,amur a jeseter(žádná z ostatních ryb nebude bodována) o minimální váze 5 kg
včetně.Boduje se pouze 7 nejtěžších ryb.Ryba musí být ulovena za hlavovou část.Počítá se čistá váha po odečtení
hmotnosti vážícího saku.
Losování:
bude probíhat dvoukolově. V prvním kole budou zástupci týmů k losování voláni v pořadí tak,jak byly postupně
přijaty platby startovného a losováno bude pouze pořadí pro losování v druhém kole,během kterého jsou losována
vlastní lovná místa pro jednotlivé týmy a to pro celou dobu trvání závodu.
Tým může do závodů nastoupit i pokud se nezúčastní losování.Musí být však zastoupen u dvoukolového losování
nestrannou osobou (opatření pro zpoždění nástupu z důvodu například dopravní situace apod.).
Pravidla:
Zahájení a ukončení závodů bude vyhlášeno klaksonem.
Započtena bude i ryba zaseknutá před klaksonem ukončujícím závody,ale zvážena po něm.Tým v tom případě hlásí
rozhodčím rybu na prutě bezprostředně po klaksonu.
Soutěží se ve 2 členných týmech (třetího člena možno domluvit po domluvě s pořadatelem).Tým loví na maximálně
4 pruty (feeder není povolen).Všichni před závodem nahlášení členové týmu mají stejná práva i povinnosti.
Označování lovného sektoru,krmného místa není povoleno.Sektory budou označeni sklopnými bójkami
provozovatelem závodu.Jako vážné porušení pravidel se bere lov mimo sektor vyznačený sklopnými bójkami a
tým bude v tomto případě hlavnim rozhodčím s okamžitou platností vykázán ze závodů a diskvalifikován.
Sondování dna je povoleno pouze markerem a to jen ve vlastním sektoru.Echoloty nejsou povoleny.
Zavážení návnad a nástrah,zaplavávání apod.není povoleno.
V době nepřítomnosti všech členů týmu nesmí být žádný z prutů nahozen.Na místě musí být vždy alespoň jeden
člen týmu.
Každý tým loví na maximálně 4 pruty,každý z prutů s maximálně jedním návazcem s jedním jednoháčkem
s protihrotem.
Závodníci musí používat pouze průběžnou (únikovou montáž).Sestava musí být uzpůsobena tak,aby se ryba
v případě přetržení vlasce bezpečně zbavila olova.
Zákaz používání pletené šnůry.Pletené návazce povoleny (od olova k háčku).Olověné návazce povoleny.
Krmení,nahazování,obsluhu prutů,zdolávání a podebírání ryby můžou provádět výhradně jen členové týmu.Při
krmení,nahazování a podebírání ryby nesmí závodník opustit svůj sektor.
Při vniknutí zdolávané ryby do sousedního sektoru je ve výjimečných případech povoleno,aby tam závodník mohl
po domluvě se sousedním týmem rybu zdolat a podebrat.Ovšem jen tam,kde to podmínky dovolí bez použití lodě
(člunu).Vždy však s nutným souhlasem sousedního týmu.Ryba bude pak započtena normálním
způsobem.Podávání protestu při vniknutí ryb do sousedních sektorů není povoleno.
Vstoupit do vody může závodník pouze při podebírání,pouštění ryby(případně za účelem pořízení
fotodokumentace) a to výhradně před svým sektorem.
Rozhodčí má právo kdykoliv během závodů kontrolovat kteroukoliv z udic závodníků.
Lovné metody:
pouze lov na položenou – vlasová metoda
lovná metoda ZIG – RIG povolena.Při zvolení této metody není povolen pletený návazec.
Krmítka a srkačky přísně zakázány.
Povinnost používat back lead na každém nahozeném prutu,a to i v připadě,že nepoužití nevadí sousedním
týmům.
Vážení ryb:
Každá ryba musí být položena do mokré podložky vaničkového typu (případně vážícího saku) a šetrně
odháčkována.
Vážit se bude všem týmům stejným typem váhy ve stejném saku.Obojí zajistí pořadatel závodu.Všem týmům bude
odečtena váha saku.
Tým který bude mít nejvyšší součet váhy bodovaných ryb vyhrává.V případě rovnosti váhy u dvou a více týmů
rozhodne větší váha ulovené ryby,případně ryb.Vyhrává tým s největším součtem váhy ryb,nerozhoduje počet ryb
bodovaných.
Ryby váží sektorový rozhodčí spolu s jedním členem týmu a její váhu (po odečtení váhy vážícího saku) zapíší ve
dvou kopiích do úlovkových lístků (jeden má každý tým po celou dobu u sebe,druhý zůstává u rozhodčích).Po
zvážení a zapsání se ryba vrátí neprodleně do vody.Pořizování fotodokumentace je dovoleno pouze nad
vaničkovou podložkou v kleče,u ryb nad 15kg pouze ve vodě.(případně jinak po domluvě se sektorovým
rozhodčím).
Krmení:
Krmení během závodů je možné pouze za pomoci kobry,ručního praku,PVA a ručně odhozem.Jiné způsoby krmení
nejsou během závodů povoleny.
Výjimkou je možnost krmení raketou(spombem):
Pátek: 17:00 - 20:00
Sobota 8:00 - 9:00
Sobota 17:00 - 18:00
Neděle 8:00 - 11:00

V jiný čas je zakázáno krmit raketou(spombem)
Povolené nástrahy: boilie,pelety,boilie těsta,dip,umělé napodobeniny jmenovaných nástrah,kukuřice.PVA materiál
povolen.
Povolené návnady: boilie,pelety,methodmix a dokonale uvařený partikl (jeho kvalita bude kontrolována).
Zakázané nástrahy a návnady: pečivo,foukané kukuřice,puffi a jiné extrudy,červy,žížaly a jiné živé nástrahy.
Množství krmení je omezeno na 30 kg pelety plus boilie a 15 kg dokonale uvařený partikl (množství bude před
závodem zkontrolováno a označeno).
Povinná výbava:
podložka vaničkového typu
podběrák 80 cm rameno
1x prostorný vážící a přechovávací sak (určený pro neoficiální vážení pro vlastní potřebu a přechovávání ryb)
1x ekosak-kdo může vezme více kusů,
kbelík na polévání ryb,peán,dezinfekce
mobilní telefon funkční po celou dobu závodů (nahlášený nejpozději před zahájením závodů)
igelitové pytle na odpadky (tým si odpad po závodech odváží)
back lead na každý nahozený prut
vážící trojnožka-není povinná,vezme kdo může
vlastní digitální váha-není povinná,vezme kdo může (vhodná pro případ,kdy si tým není jistý,zda je ryba těžší než
dosavadní zapsaná)
Obědy/večeře/občerstvení:
v ceně startovného na tým 2x oběd a 2x večeře,výběr bude specifikován dopředu jednoduchým dotazníkem
formou emailu a 2x snídaně formou bufetu,
dále (již za úhradu) točené pivo,čaj,udírna,gril,nealko,káva atd.

Protest:
Každý tým má právo vznést protest a to v případě,že má podezření na porušování pravidel závodu,nikoliv však na
pravidla samotná.Při vznesení protestu musí tým složit kauci 1.000,- hlavnímu rozhodčímu.
Bude-li protest uznán jako oprávněný,kauce bude vrácena v plné výši.Případný protest řeší hlavní rozhodčí a
minimálně jeden sektorový rozhodčí.
První porušení pravidel závodů bude vyřešeno anulováním všech dosavadních úlovků a bude udělena žlutá karta –
rozhoduje hlavní rozhodčí.
Druhé porušení pravidel bude potrestáno diskvalifikací celého týmu s okamžitým vykázáním a startovné týmu
v jeho plné výši propadne pořadateli závodu.Rozhodují pořadatel s hlavním rozhodčím.

