HEJLOV PIKE CUP jsou exkluzivní přívlačové závody. Pouze jednou za rok je na Hejlově povolen lov
dravců a to právě při těchto závodech. Díky tomu že se na jezeře běžně dravci neloví jejich tu velké
množství a ve velkých velikostech. Závody se konají 2. listopadu 2019 a partnerem závodu je firma
FOX RAGE a SALMO. Firma SALMO připravila pro všechny závodníky dárek jako překvapení. Soutěží
se o ceny v celkové hodnotě 150 000 Kč.

Pravidla závodu

Loví se systémem Chyť a pust a bodují se všechny štiky od 60 cm nahoru.
Povolené jsou pouze uměle nástrahy- gumové nástrahy, woblery, třpytky, streamery apod. ... Kvůli
maximální ochraně ryb jsou povoleny pouze nástrahy s jednoháčky. V minulosti se často stávalo,že
pokud nástraha obsahovala dva trojháčky byl jeden zaseknutý v tlamě a druhý v oku štiky. Z tohoto
důvodu jsou povoleny pouze jedno háčky.
Živé nástrahy a mrtvé ryby jsou zakázány.Při porušení jakéhokoli bodu z pravidel může dojít k
diskvalifikaci závodníka.
Nahazovat se smí pouze z místa které si závodník vylosuje a doporučujeme vysoké holinky nebo
brodící kalhoty pro bezpečnější zdolání úlovku. Vstupovat do vody se smí maximálně 3 m od břehu a
od místa které si lovící vylosuje místo je označeno cedulkou.
Každý soutěžící musí být dostatečně velký podběrák doporučujeme s delší tyčí alespoň 1 m kvůli
vyššímu břehu na některých místech. Každý soutěžící musí okamžitě po ulovení svůj úlovek nahlásit,
sakování ryb je zakázáno.
Soutěžící musí lovit pouze na svém místě a nesmí omezovat soutěžící na okolních místech .Úlovek
musí být změřen pouze za použití oficiálního vybavení pořadatele,které bude mít k dispozici rozhodčí.

Úlovky budu zapisovány do registračních listin které budou svěřeny do rukou rozhodčích.Každý
záznam musí obsahovat jméno soutěžícího který úlovek ulovil, číslo stanoviště, čas úlovku a délka
úlovku centimetrech. Centimetry jednotlivých úlovku štik nad 60 cm se sčítají v každém kole v
každém sektoru a na konci každého kola se výsledky sečtou a soutěžící bude podle centimetrů a
podle pořadí v daném kole v daném sektoru obodován.To znamená že nejúspěšnější závodník s
největším počtem centimetrů dostane na prvním místě 1 bod na druhém 2 dva body a tak dále.
Soutěžící, kteří neuloví nic dostává maximální počet bodů- tzn. např. pokud je v sektoru 15 lidí
dostává 15 bodů. Na konci závodu se sečtou body z jednotlivých kol a závodník, který nasbírá nejnižší
počet bodů tzn. že dosáhl nejlepších umístění v každém kole vyhrává. Pokud dojde k záběru těsně
před ukončením soutěže má závodník 20 minut na zdolání úlovku.

Dále bude udělena cena za největší ulovenou štiku a největšího uloveného candáta.

Každý ze soutěžících může mít pouze jednu doprovodnou osobu tato osoba je bezplatná její činnost
spočívá především zajišťování jídla pití apod. Nebo pro přivolaní rozhodčího po ulovení štiky. Případě
že soutěžící není schopen pokračovat v soutěži například ze zdravotních důvodů je možné aby se na
povolení organizátorů soutěže ujala doprovodná osoba .

Oficiální zahájení soutěže proběhne 2. listopadu v 5:30 hod.

Ráno proběhne losování do skupin a pak losování jednotlivých sektoru v jednotlivých kolech.

Všichni závodníci a doprovodné osoby dostanou stravenky na které si mohu vyzvednout snídani,
oběd a večeři ve mlýně kde proběhne zahájení a také vyhlášení výsledků.

Všichni soutěžící kteří se na závod přihlásí dostávají navíc bonus a mohou si v neděli po skončení
závodu zachytat na Hejlové v rámci ceny startovného. Tuto možnost zavádíme letos poprvé .

Zároveň pro všechny připravujeme na pátek zahajovací večírek s grilováním a pivem a zajímavým
povídáním a promítáním zakladatele firmy SALMO -Piotrem Piskorskim, Milanem Rozsypalem a
dalšími zástupci firmy FOX RAGE . Které se bude konat na mlýně u krbu.

Startovné na závod včetně doprovodné osoby a jídla je 5000 Kč.

Ceny

1. místo 40 000 Kč + věcné ceny

2. místo 20 000 Kč + věcné ceny

3. místo 10 000 Kč + věcné ceny

4. až 12. místo věcné ceny od firmy FOX RAGE a SALMO

největší štika 10 000 Kč

největší candát- věcná cena

největší okoun-věcná cena

největší bolen-věcná cena

největší black bass-věcná cena

Harmonogram závodu.

sraz u Hejlovského mlýna 2.11. v 5 hod. ráno

5:30 až 6:30 losování do skupin a sektoru lovných míst.

7:30 až 9:30 první kolo závodu -start bude zahájen výstřelem

9:30 až 10:30 pauza na přesun na další místo

10:30 až 12:30 druhé kolo závodu.

12:30 až 14:30 pauza na oběd ve mlýně a ukázka nástrah SALMO a FOX RAGE .

14:30 až 16:30 3. kolo závodu -ukončení závodu bude ohlášeno výstřelem.

18:00 večeře a vyhlášení výsledků na mlýně u krbu .

Vzhledem k brzkému rannímu zahájení doporučujeme přijet už v pátek a přespat buď před mlýnem v
obytném autě, bivaku apod. Zveme vás na zahajovací večírek 1.11.2019 večer se zajímavým
povídáním a prezentaci nástrah a rybolovných technik .Po předešlých ročnících se velmi těšíme na
ten další a věříme že i vám přinese spoustu jedinečných zážitků na této vodě kde se běžně dravci
neloví a tudíž je možné chytit výjimečné úlovky

