ZIMNÍ RYBOLOV / LOV NA DÍRKÁCH

Rybník Konojedy
2020/2021 ZAČÁTEK ZIMNÍ SEZÓNY 12.12.
Doba lovu každý víkend SO-NE 8-15 hod.
Cena 300,- 2ks lososovitých ryb do 40 cm nad 40 cm 1 ks
200,- bez ponechání úlovku
Vladimír Klimeš
Informace o lovu a stavu ledu na tel: 606/077 627 / e-mail: rybnikkonojedy@seznam.cz

www.facebook.com/Rybník-Konojedy
Je povinností dodržovat aktuální nařízení vlády ČR a mimořádná opatření
MZČR – COVID-19.
ZAKOUPENÍM POVOLENÍ SOUHLASÍM S DODRŽOVÁNÍM NÍŽE
UVEDENÝCH PRAVIDEL:
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Povolený způsob lovu – přívlač nebo splávek a to pouze na jeden prut s jednoduchým
háčkem a jedním návazcem.
Povinná výbava: peán, metr, podběrák.
Vylovování – vyháčkování je nutné v lovícím otvoru (dírce) tak, aby nedošlo k popálení ryb o
led, pokud si lovící nechce rybu ponechat. (možno použít podložku).
Ponecháním si povoleného množství lososovitých ryb. Rybolov končí.
Ryby, kterým uvízne háček hluboko v jícnu, je nutno usmrtit a ponechat. Ryba se započítává
do denního limitu. Pokud si lovící rybu ponechat nechce. Informuje správce rybníka. Ostatní
druhy ryb opatrně odstřihnout a neprodleně pustit zpět do rybníka. Sumec se považuje za rybu
škodnou a nesmí být puštěny zpět do rybníka a je možno si je ponechat.
Otvory lze do ledu dělat kruhové do průměru 20 cm.
Jednotlivé otvory (dírky) musí od sebe být vzdáleny nejméně 2 m.
Osoba provádějící lov na dírkách si musí při lovu počínat tak, aby neohrozila sebe ani ostatní
přítomné osoby.
Lov na dírkách je povolen na jeden prut o jednom návazci a jednom jednoduchém háčku.
Může být použita rostlinná, živočišná a umělá nástraha.
Po ukončení lovu se musí povolení k lovu vrátit - správce Rybníku Konojedy!!! V. Klimeš
Na požádání se podrobit kontrole zavazadel.
Odpadky nenechávejte na ledě ani okolí rybníka, nutno si je uklidit!
JE ZAKÁZÁNO KUCHAT RYBY NA LEDU!!!
Při nedodržení jakékoliv části pravidel budete vykázáni z rybníku bez finanční náhrady!!!
Vstup na led je na vlastní nebezpečí!
Možno si zapůjčit prut a podložku. Prut 100,- po dobu lovu.
PETRŮV ZDAR ☺

