Rybářský řád pro rok 2019
Všeobecná ustanovení
Při výkonu rybolovu platí obecná ustanovení rybářského řádu!
Zřizování posedů a různých stavení pro rybolov je zakázáno.
Je zakázáno lézt a chytat na stavidle!
Je zakázáno znečišťování vody a okolí stanoviště (plechovkami, papíry apod.).
Je zakázáno rozdělávání ohně.
Lov z loďky je zakázán.
Doba lovu
Doba lovu je od 1. ledna do 31. prosince.
Doba lovu – březen, duben, září, říjen
6:00 - 20:00 hod.
- květen, červen
4:00 - 22:00 hod.
- červenec, srpen
4:00 - 24:00 hod.
- leden, únor, listopad, prosinec
7:00 – 18:00 hod.
Lov dravců od 15. června do 31. prosince.
Při celoplošném zámrazu vodní plochy lov zakázán, vyjma zvláštního povolení „lovu na dírky“.
Sdružení si vyhrazuje právo na uzavření revírů.
Míra úlovku
Ryby nedosahující zákonné míry, musí být s náležitou opatrností ihned vypuštěny zpět do rybníku, i
když jsou poškozené!!!
Nejmenší míra lovného kapra je 40 cm, úlovky nad 70 cm vracíme zpět do vody!
Nejmenší míra lovného amura je 60 cm, úlovky nad 85 cm vracíme zpět do vody!
Nejmenší míra lovné štiky je 60 cm.
Nejmenší míra lovného sumce je 70cm.
Karas, plotice, sumeček americký a okoun míru nemají.
Líny do odvolání neodnášíme (snaha o rozmnožení).
Nejmenší míra lovného tolstolobika je 40 cm.
Nejmenší míra lovného pstruha, sivena je 20 cm.
Evidence docházky a úlovků
Do povolenky se uvede čitelně a nesmazatelně každý příchod k vodě.
Úlovky musí být uschovány tak, aby byla možná jejich kontrola.
Prodávat úlovky nebo je komukoli předávat na stanovišti je zakázáno.
Při zjištění podobného přestupku bude povolenka odebrána bez náhrady!
Úlovek, který se rozhodnete vzít domů, musí být zaznamenán do úlovkového listu a tím končí
pro tento den Váš lov.
Rybář si může ponechat pouze jednu ušlechtilou rybu za den ( kapr, amur, štika, tolstolobik ).
Pokud si někdo odnese, více než jednu ušlechtilou rybu denně nebo „podmírové“ ryby a dravce,
bude mu povolenka odebrána bez náhrady a uložena pokuta 1.000 Kč!
Rybářský lístek nelze propůjčovat cizí osobě.
Rybářské náčiní, způsoby lovu a nástrahy
Děti mohou lovit pouze s jedním prutem (do 15 let), děti do 10 let loví v doprovodu dospělé
osoby (osoba starší 18 let). Dospělí mohou lovit se dvěma pruty.
Lovíme pouze na jednoháček s možností dvojnávazce.
Dravce lovíme pouze na jednoháček a jednonávazec. Přívlač je zakázána!

Ceny povolenek pro rok 2019
povolenka pro člena sdružení
povolenka pro nečlena (od 18. let)
povolenka mládežnická (od 15–18 let)
povolenka dětská (do 15. let)

500,- Kč
1.500,- Kč
800,-Kč
300,- Kč

povolenka týdenní
povolenka týdenní dětská

1.000,- Kč
300,- Kč

Dospělí, smějí na rybářskou povolenku odnosit domů nejvýše 20 ušlechtilých mírových ryb.
Mládež, smí na rybářskou povolenku odnosit domů nejvýše 10 ušlechtilých mírových ryb.
Děti, smějí na rybářskou povolenku odnosit domů nejvýše 5 ušlechtilých mírových ryb.
Poté si mohou za stejnou cenu koupit povolenku k dalšímu rybolovu.
Poznámka: denně je možnost si odnést domů 1x mírová ryba.
Povinnosti rybářů
Povinností rybářů je seznámit se podrobně s tímto rybářským řádem!!!
Každý rybář musí mít při chytání ryb s sebou povolenku k rybolovu, psací pero, metr, vyprošťovák
háčků, vezírek a podběrák! Povolenku k rybolovu musí mít rybář s sebou, aby se mohl prokázat
kontrolním orgánům. Kontrolní orgán, taktéž může kontrolovat rybářské náčiní, které má rybář
s sebou u vody.
Pruty nastražené v nepřítomnosti vlastníka budou zabaveny.
V celém areálu rybníků je zakázáno kuchání a škrábání ryb.
Při rybolovu se rybáři chovají kolegiálně a slušně!
Povolenky k rybolovu se musí ke konci sezóny, nejpozději však do 31. ledna následujícího roku,
odevzdat do schránky pro tyto účely, umístěné u rybníku Vysoká Libeň – důvodem kalkulace
nákupu ryb pro následující sezónu. Pokud nebude povolenka včas odevzdána nebo nebude
odevzdána vůbec, bude udělena pokuta ve výši 1.000,-Kč pro dospěláka a 100,- Kč u dítěte.
Závěrečná ustanovení
Tento rybářský řád je platný od 1. ledna 2019 pro 1. rybník revír Vysoká Libeň a revír Radouň.
Tento rybářský řád může být rozšířen a doplněn o různé dodatky.
Rozvrh plánovaných akcí pro rok 2019
Rybářské akce:
-

04 .05. 2019 jarní rybářské závody – závod 7:30-12:00 hod.
07. 09. 2019 závod k zakončení prázdnin – závod 10:30-17:00 hod.

Členské schůze, brigády - termíny:
-

27. 04. 2019 - brigáda na jarní úklid revíru – sraz 8:30, rybník Vys. Libeň
03. - 04. 2019 - zarybnění - rybník Vys. Libeň
06. 09. 2019 - brigáda na podzimní úklid revíru – sraz 8:30, rybník Vys. Libeň

Prezentace a informace spolku, také na http://www.melnickevtelno.cz, záložka Spolek rybářů
Za spolek rybářů a přátel vody, Vám přejeme do nové sezóny – Petrův zdar.

