Vážení sportovní přátelé. Firma Norstream ve spolupráci s Českou přívlačovou
reprezentací a Sportovním rybářstvím Jestřabice, spol.s r.o. Vás zvou na II.ročník

NORSTREAM CUP ,,2011“
Datum konání:

5.11.2O11

Místo:

přehrada Jestřabice

Propozice
• pětikolový závod jednotlivců s rotací po každém 60-ti minutovém kole
• místa se budou losovat, závodní úsek je vyznačen číslem, závodník chytá pouze ve
vylosovaném sektoru (od losovaného čísla k číslu vyššímu)
• Závodník každou rybu vylovuje pomocí podběráku
• Závodník rybu ukáže v podběráku rozhodčímu a na základě jeho pokynu rybu
vyháčkuje a pouští. Rozhodčí závodníkovi napíše do bodovacího průkazu 1 bod za
jednu ulovenou dravou rybu
• rybolovné techniky - přívlač
• lov dle pravidel místního rybářského řádu
Pravidla
• Boduje se vždy: živá ulovená ryba, která je zaseknutá v hlavové části: pstruh, siven,
okoun, štika, candát, okounek, sumec, bolen, sumeček a jeseter, kdy 1 ryba = 1bod

• je povolena pouze 1 vláčecí nástraha s jedním jednoháčkem, dvojháčkem nebo
trojháčkem – háčky musí být bez protihrotu

• Po skončení kola závodník i rozhodčí podepíší bodovací kartu a závodník kartu
odevzdá rozhodčímu. Karta musí být odevzdána do 25-ti minut od konce kola - na
karty odevzdané pozdě nebude brán zřetel (závodník bude mít v kole započítanou
nulu)
• Maximální počet připravených prutů 4ks
• Závodník nahazuje a chytá pouze ve svém vylosovaném sektoru
• Vyhrává soutěžící s nejlepším součtem umístnění z jednotlivých kol, v případě
rovnosti bodů rozhoduje:
1. počet ulovených ryb celkem
2. počet ryb ulovených za 1. kolo
3. los
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•

Zákaz použití:
• háčků s protihrotem
• sbirulina
• nástrah obsahující peří
• živých nástrah
• bočních přívěsů – zátěž musí být součástí nástrahy
• zákaz krmení
• DROP SHOT, Carolina a TEXAS RIG

Sankce
Za porušení pravidel závodu obdrží závodník napomenutí:
1. porušení pravidel – napomenutí písemné do karty
2. porušení pravidel – nuluje se kolo, ve kterém došlo k porušení
3. porušení pravidel – diskvalifikace závodníka
Protest je možno podat u hlavního rozhodčího ihned po skončení kola a po složení kauce
2000,- Kč/ 80€. Při neoprávněném protestu propadá kauce ve prospěch pořadatele.
Program
kola 60 minut, pauzy 25min., počet kol 5
05:45 – 06:45 registrace, losování, wilkomenn drink a prasátko
07:00
07:30 – 08:30
08:55 – 09:55
10:20 – 11:20
11:20 – 13:50
13:50 – 14:50
15:15 – 16:15
17:00

přivítání
I. kolo
II. kolo
III. kolo
oběd a prezentace firmy Norstream
IV. kolo
V.kolo
vyhlášení výsledků

Startovné za 1 závodníka: 12OO ,-Kč / 50 euro
V případě, že závodník bude mít při lovu 4 pruty firmy Norstream, bude mu vráceno
30% ze starovného

V ceně startovného je zahrnuto občerstvení:
PEČENÉ SELE, OBĚD, PIVO A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
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CENY V MINIMÁLNÍ HODNOTĚ 6000 €
PRVNÍ TŘI ZÁVODNÍCI OBDRŽÍ POHÁR A PENĚŽITOU VÝHRU V HODNOTĚ:
1. místo

2 400,-€ + účast na přívlačovém závodě v Petrohradě na
jaře roku 2012– startovné, dopravu i ubytování vítězi uhradí firma
NORSTREAM
2. místo 1 600,-€
3. místo 1 000,-€
dalších 12 závodníků obdrží věcné ceny

Prezentace firmy NORSTREAM
proběhne od 12:20 – 13:50 hod na Štičím rybníčku. Členové přívlačové reprezentace ČR
vám představí tyto pruty:
Pruty: PROVOKATOR
SPIKER
AMULET
AREAL
STEGE
DYNAMIC CZ
Pruty budou připraveny i s navijáky CALDIA A REVROS.
ZÁJEMCI SI MOHOU PRUTY V POSLEDNÍCH DVOU KOLECH ZÁVODU
ZDARMAVYZKOUŠET.

Funkcionáři závodu:
ředitel závodu:
garant závodu:
hlavní rozhodčí:
překladatel:

Cafourek František
Foltýn Josef
Stříž Roman
Vokál Pavel
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Na základě požadavku sponzora závodu a rozvoje sportovního lovu ryb udicí v disciplíně
přívlač, budou pozvané státy požádány o vyslání jejich nejlepších závodníků do
maximálního počtu 10/stát.
Pro ČR jsou tyto závody určeny pouze pro registrované závodníky. Jelikož je závod
omezen maximálním počtem 80 závodníků, budou přihlášení závodníci vybíráni také dle
dosažených výsledků v roce 2010 (oficiální žebříček).

Přihlášky posílejte na e-mail: norstreamcup@privlac.cz
do 3.10.2011 a po potvrzení možnosti účasti zašlete startovné na účet:
č.ú.: 86-2589790277/0100
IBAN: CZ5101000000862589790277
majitel účtu: SPORTOVNÍ RYBÁŘSTVÍ JESTŘABICE, SPOL. S R.O.
( v.s. , a do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno závodníka/stát)

Informace o závodu a zaplacení startovného budou na adresách:
http://norstreamcup.privlac.cz
www.jestrabice.cz
Loňské účastníky, kteří vyhráli některý z prutů NORSTREAM prosíme i o zaslání hodnocení
jejich prutu, případně o fotky úlovků, které na něj ulovili.
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