Modifikácia medzinárodných pravidiel LRU-P, platná od roku 2018

Kŕmenie
Množstvo krmiva sa kontroluje už v pripravenom stave, t.j. navlhčené a preosiate. Do povoleného
množstva krmiva sa zarátava aj štrk, hlina, kukurica, pšenica, konope atď., taktiež všetky druhy
práškových posilovačov a lepidiel, ktoré nie sú škodlivé pre faunu a životne prostredie.
Krmivo je limitované nasledovne:
U15 - 17 litrov
U20, U25, muži, ženy, masters (vek 55-65 rokov) , veteráni (vek 65-75) - 20 litrov
Je zakázané vnadiť, alebo chytať s peletami, boilies a s podobne vyrobenými nástrahami.
Usporiadateľ pretekov môže zmeniť maximálne povolené množstvá , na základe rozhodnutia
technickej komisie.
Celkové množstvo živých návnad a nástrah je limitované pre všetky kategórie maximálne 2,5 litra.
Všetky živé nástrahy musia byť pri kontrole predložené v oficiálnych ciachovaných nádobkách. Viečka
nesmú byť nasilu stláčané, ani ničím prelepené. Z celkového množstva (2,5 litra), môže byť maximálne
0,5 litra hnojákov/ dendroben ( musia byt v krabičke v celku, nie posekané), ďalej maximálne 1 liter
kŕmnej malej patentky, z ktorej maximálne 0,25 litra môže byť veľká patentka. Patentka môže byť
maximálne v dvoch krabičkách (napr. 3/4 krabička kŕmna patentka, 1/4 krabička veľká patentka).
Počas tzv. prípravnej fázy (ešte pred 1. signálom – vstup na lovné miesto / štand, si môže pretekár,
alebo
člen
jeho
tímu,
pripravovať
krmivo
a
živé
nástrahy.
Po 1. signáli (vstup na lovné miesto / začiatok prípravy), môže pretekár pokračovať v príprave nástrah
a návnad na svojom lovnom mieste, alebo člen jeho tímu mimo vymedzeného lovného miesta.
Po 3. signáli (začiatok kontroly), musia byť všetky nástrahy a návnady pripravené na kontrolu pri
páske, vo vnútri lovného miesta a až do vykonania kontroly sa nesmú vykonávať žiadne dodatočné
zmeny. V časovom intervale medzi začiatkom kontroly (tretí signál) a hlavným kŕmením (štvrtý signál)
je
možné
použiť
rozprašovač
len
na
lepenie
živých
nástrah.
Veľká patentka určená na háčik, musí byť kontrole predložená buď v oficiálnej FIPSed krabičke, tzv.
puk, alebo v najmenšej krabičke z oficiálnej sady ciachovaných krabičiek (1/8 litra).
Používanie kŕmnych mini-kelímkov tzv. toss-pot, na špici topsetu je počas lovu povolené.
Po kontrole krmiva je zakázané opätovne preosievať krmivo alebo používať vŕtačku, tiež je zakázané
dovlhčovať krmivo a hlinu akýmkoľvek spôsobom (rozprašovačom, špongiou, nádobkou, špliechaním
rukou atď.)
Napriek tomu je povolené pridať posilovač, či už v práškovej alebo tekutej forme, maximálne však 100
ml. Po úvodnom kŕmení sa môže dovlhčovať hlina alebo krmivo iba rozprašovačom.
Po začiatku pretekov (piaty signál) môžu pretekári používať iba tzv. “ľahké vnadenie”
(manipulácia jednou rukou).
Pri kŕmení kaliskom - môže pretekár nabrať vnadiacu zmes alebo lepené červy iba jednou rukou, avšak
následne
ju
môže
vyformovať
a
stlačiť
do
guličky
oboma
rukami.
Pri kŕmení prakom - môže pretekár nabrať vnadiacu zmes iba jednou rukou a guľu môže vyformovať
tiež iba jednou rukou. Lepené červy môže nabrať jednou rukou, ale guľu môže spraviť oboma rukami.

Guľky na

“ľahké

vnadenie”

nesmú

byť

dopredu

urobené

pred

začiatkom

pretekov.

Zdolávanie ryby
Po 7. signáli (koniec pretekov), platí len ryba, ktorá je do začiatku zvukového signálu mimo vodnú
hladinu (na brehu). V prípade, že zvukový signál je dlhší, berie sa do úvahy začiatok signálu, nie
koniec. Aj ryba chytená mimo papule sa počíta.
Ak sa chytená ryba dostane do susedovho lovného miesta / štandu a zachytí jeho systém, je stále platná,
ak sa do fázy vylovenia z vody systémy (vlasce) rozmotajú a uvoľnia. Ak sa systémy (vlasce)
neuvoľnia, ryba je neplatná a mala by byť okamžite pustená do vody.
Ak obaja pretekári vedľa seba chytia rybu a ryby sa počas zdolávania zamotajú, obe ryby budú platné,
ak sa do fázy vylovenia, vlasce (systémy), rozmotajú, uvoľnia. Ak ostanú zamotané, obe ryby sa musia
okamžite pustiť do vody.
Vyslovené a zjavné podsekávanie rýb je zakázané.
Je
zakázané
používať
sonar,
či
už
počas
pretekov,
alebo
tréningu.
Pretekári majú počas pretekov zakázané používať hands-free alebo bluetooth súpravy, telefóny a
vysielačky.

Dĺžka deličky
Maximálna dĺžka deličky je v kategóriách MASTERS a VETERÁNI 11,5 m.

Vekové kategórie
- U15: pretekári, ktorí dosiahli vek od 10 do 15 rokov k 31 decembru v roku predchádzajúcom
majstrovstvám ( v r. 2018 – narodení medzi 2003-2007)
- U20: pretekári, ktorí dosiahli vek do 20 rokov k 31 decembru v roku predchádzajúcom
majstrovstvám (v r. 2018 – narodení medzi 1998-2002)
- U25: pretekári, ktorí dosiahli vek do 25 rokov k 31 decembru v roku predchádzajúcom
majstrovstvám (v r. 2018 – narodení medzi 1993-1997)
- VETERÁNI: pretekári, ktorí dosiahli vek viac ako 55 rokov k 31 decembru v roku
predchádzajúcom majstrovstvám
Od roku 2018 bude kategória VETERÁNI rozdelená do 2 kategórií – MASTERS (od 55 do 65 rokov
maximálne, v r. 2018 narodení v 1962 až 1953) a VETERÁNI (od 65 do 75 rokov maximálne, v r.
2018 narodení medzi 1943 and 1952).

