
Propozice hospodářského odlovu sumce velkého - ,,non-stop“

Pořadatel:                                 Český  rybářský svaz, z.s, místní organizace  Zábřeh    

Místo konání:                           Revír Nemilka 1A, číslo revíru  471 062

Podmínky hospodářského 
odlovu sumce velkého:         S omezením dle platných BPVRP a udělení výjimky 
                                                    (Č.j.:  63/2020-MZE-16232 ze dne 3.1.2020) ze
                                                    zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu podle ustanovení 
                                                    § 13 odst. 3 písm. c zákona o rybářství,

Registrace, přihlášky:             do čtvrtka 16.7.2020 na email: info@crszabre.cz

                                                           termín  17.7.-19.7.                         termín 7.8.-9.8.
Zahájení hosp.odlovu:          pátek 17.7.2020 od 16:00 hod.  /  pátek 7.8.2020 od 16:00 hod.
Ukončení hosp.odlovu:        neděle 19.7.2020 v 9:00 hod.    /    neděle 9.8.2020  v 9:00 hod.

 Na celém revíru plat pro rybáře kteří se nechtějí zúčastnit hospod.odlovu       
      zákaz rybolovu od 17.7.2020 od 15:00 hod. do 19.7.2020 do 9:00hod!       

Účastníci (lovící):   Lovící bude povinen při registraci uvést své telefoní číslo.
                                   Lovící musí mít u sebe platnou povolenku k     rybolovu a místenku na tento  
                                   revír.
                                   Je povolen dovoz lodě a rybářského materiálu  (chata na hrázi).
                                   Zákaz parkování na hrázi.

Podmínky lovu:     - lov povolen podle Zákona o rybářství č99/2004 Sb a Bližších podmínek 
                                    výkonu rybářského práva (BPVRP) v platném znění – s tímto omezením:
                                  - po dobu hospodářského odlovu (HO) je povolen pouze lov sumců na      
                                    živou nebo mrtvou rybku a pelety na lov sumců
                                  - min.velikost nástražní rybky je 20cm
                                  - je povoleno použití looky při vyvážení nástrahy, zdolávání úlovku a 
                                    převozu na lovné místo.
                                  - možnost použití lodě s elektromotorem nebo spalovacím motorem.
                                  - plavidlo musí být při použití ,,ve tmě“ osvětleno

Úlovky:                     SUMEC  (nad 70cm)
                          Lovící nesmí uloveného sumce který splňuje míru dle RŘ 70cm pustt
                                   zpět do revíru. Je povinen uloveného sumce si ponechat.
                                   Úlovek sumce nahlásí pořadateli.
                                   Lovící během celého (HO)ponechané ulovené sumce dle RŘ a
                                   BPVRP zapíše do Oddílu II. své povolenky k rybolovu, (max.2ks/7kg den).
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Doplňující pravidla:
       -   všechny  ostatní ulovené ryby musí být ihned  šetrně vráceny zpět do revíru
       -   lovící nesmí během (HO) rozdělávat otevřený oheň, ničit nebo poškozovat zeleň
       -   zákaz konzumace alkoholických nápojů
       -   po ukončení (HO) je každý lovící povinen po sobě uklidit své lovné místo
       -   lovící si může obsadit své lovící místo až po (registraci) přihlášení – nejdříve v     pátek  
           17.7. 2020 v     15:00 hodin (hodinu před zahájením hospodářského odlovu)  
       -   lovící bude dbát na šetrnou manipulaci s ulovenými rybami

Vedení hospodářského odlovu:                  hospodář ČRS MO Zábřeh
                                                                           vedoucí rybářské stráže ČRS MO Zábřeh

Kontrola a dohled nad hospodářským
odlovem a dodržováním propozic a RŘ:    jmenování členové rybářské stráže ČRS MO Zábřeh

Aktuální informace:                                       http://www.crszabreh.cz

Schváleno výborovou schůzi MO dne 25.4..2020

Za správnost:                  Mgr.J.Drapač  –  předseda MO
                                                   D.Hroch   –  jednatel MO
                                   
                                  


