Pravidla rybolovu
Základní informace :
-

Od 1.3. do 30.11. je na rybníce tzv. letní režim - v tuto dobu jsou všechny ryby hájené, je
zakázáno lovit dravé ryby.

-

Od 1.12. do 29.2. je na rybníce tzv. zimní režim - lov ryb pouze po předchozí telefonické
domluvě.

-

Lov povolen pouze na 2 pruty, na každý prut je možný pouze jeden návazec s jedním
jednoháčkem (háčky typu long Shang jsou zakázány).

-

Háčky s protihrotem jsou povoleny.

-

Montáže musí být průběžné, tzv. únikové (dovoluje rybě se snadno zbavit olova při přetržení
vlasce).

-

Minimální průměr vlasce musí být nejméně 0,30 mm .

-

Je zakázáno použití pletených kmenových nebo odhozových šňůr.

-

Zavážení nástrah a návnad je zakázáno, mimo zavážecích lodiček na dálkové ovládání. Zakrmovat ze břehu lze pomocí kobry, krmící lopatky, S–bomby nebo rakety - Označení
krmného místa je zakázáno.

-

Lov mimo lovná místa je zakázán.

-

Chytat se smí pouze na boilies, pelety, kukuřici a umělé nástrahy, které napodobují jejich
vzhled.

-

Zakrmování je povoleno: boilies, peletami, vařeným partiklem, method mixem.

-

Povolenka není přenosná na druhou osobu.

-

Vyžadujeme používání komerčně vyráběných podložek (nejméně 50x110 ) a podběráku o
minimální šířce ramen 80 cm.

-

Každý rybář je povinen si lovné místo zarezervovat pomocí rezervačního systému, popř.
telefonicky. (Bez rezervace není možné zahájit rybolov).

-

Při vylovení ryby je povinné manipulovat s rybou v co nejkratší době nad podložkou. Focení,
vážení, měření se provádí bezprostředně po vylovení ryby.

-

Při fotografování je povinné držet rybu max. 50 cm nad podložkou, rybu průběžně polévat,
aby neoschla.

-

Po vyháčkování ryby je rybář povinen rybu ošetřit vhodnou desinfekcí.

-

Je zakázáno ryby ponechávat ve vezírcích, sacích aj.

-

Konzumace alkoholických nápojů ve zvýšené míře povede k pozastavení, eventuálně k
odebrání, povolenky.

-

Lov na feederové pruty je zakázán.

-

Každý lovící musí mít u sebe platnou povolenku a doklad totožnosti, povolenka je
nepřenosná a platí pro jednu osobu uvedenou na povolence.

-

Lovící zakoupením povolenky automaticky souhlasí s rybářským řádem i se sankcemi při jeho
nedodržení.

-

Pro uplatnění dárkových poukazů je třeba vždy provést rezervaci (Rezervace – zaškrtnout
placeno hotově a poukaz přivést spolu s vytisknutou povolenkou), dárkový poukaz neplatí
jako povolení k rybolovu.

-

Lovící je povinen se na vyzvání podrobit kontrole správce rybníka nebo místní rybářské
stráže, a to kontrole povolenky, povinné výbavy, montáží, zavazadel a vozidla.

-

Nedodržení kterékoli části rybářského řádu bude řešeno podle závažnosti přestupku i
odebráním povolenky.

-

Držiteli povolení k rybolovu je zakázáno se vzdalovat od nahozených prutů více jak 30m
(jestliže jsou na lovném místě 2 rybáři, stačí aby na lovném místě byl pouze jeden ).

Vnitřní pravidla areálu rybníka Valcha
-

Parkování je povoleno pouze na vyhrazeném a k tomuto účelu určeném místě.

-

Lovící je povinen udržovat lovná místa v čistotě, po skončení rybolovu je povinen zlikvidovat
odpadky do kontejnerů v areálu, které jsou k tomu určené.

-

V areálu rybníka je zakázáno rozdělávání ohně včetně grilů na dřevěné uhlí (povoleny jsou
vařiče a grily na plyn).

-

Každý rybář si za své věci odpovídá sám a je povinen si je zabezpečit proti odcizení či
poškození, včetně věcí uložených v zaparkovaném vozidle.

-

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené lovícímu na zdraví nebo
majetku.

-

Využití sprch je možné po domluvě se správci rybníka.

-

V areálu se nachází pitná voda na toaletách a sprchách.

-

Při předčasném ukončení rybolovu je zapotřebí nahlásit odjezd správci rybníka.

-

Osobní hygienu lze provádět na WC nebo ve sprše, tyto jsou vám k dispozici 24 hodin denně.
Prosíme o dodržování čistoty. Jakékoli mytí v rybníce je přísně zakázáno!

-

Požívání alkoholu ve zvýšené míře nebo jakýchkoli drog je v areálu rybníka zakázáno.

-

Rádia, televizory apod. jsou dovoleny. Hluk však nesmí překročit hranice vašeho lovného
místa. Respektujte prosím okolní rybáře, kteří si k nám přijeli odpočinout!

-

Na všech lovných místech platí zásada čistého prostředí, odpadky a nedopalky patří do
sběrných nádob.

-

Po opuštění lovného místa se musí nacházet toto lovné místo ve stavu, v jakém bylo při
vašem příchodu.

-

V areálu rybníka je zakázán jakýkoliv zásah do okolní přírody.

-

Při porušení jakéhokoli pravidla nebo zákazu bude rybáři odebrána povolenka.

-

Provozovatel si vyhrazuje právo na všechny fotografie a videa, která návštěvníci pořídí v
areálu rybníka. Tyto mohou být použity pro propagaci rybníka .
Při porušení jakéhokoliv pravidla /zákazu u ostatních rybářů neváhejte kontaktovat
správce rybníka.

