PRAVIDLA LOVU
RYBÁŘSKÝ ŘÁD SOUKROMÉ VODY ADOŠOV
(1)
Každý rybář se zavazuje před rybolovem přečíst si podmínky a ceník na revíru,
jinak nebude rybolov povolen.
(2)
Rybolov na rybku zakázán.
(3)
Označení krmného místa je povoleno pouze tyčovou bójkou, která musí být
po ukončení rybolovu vytažena. Podmínkou je podložka s držadly a dezinfekce
na ryby, podběrák s jemnou síťovinou (ramena min. 80 cm). Vše je možno si zapůjčit.
(4)
Šetrné navrácení ulovených ryb buď z podložky nebo podběráku, případně šetrně
pustit zpět, v případě focení se rybář zavazuje ulovenou rybu po nafocení pustit
ihned zpět a neponechávat ji ve vezírku až do ranních hodin. Nutno udržovat rybu
poléváním a na namočené podložce, ihned ošetřit dezinfekcí a nejpozději do 5 minut
rybu vrátit vodě. Ryba se před focením nesmí ponechat ani krátkou dobu ve vezírku
(po domluvě se správcem je možno rybu zasakovat).
(5)
Rybolov povolen na 3 pruty s jedním háčkem bez protihrotu
(druhý háček zakázán z důvodu poškození trofejních ryb).
(6)
Neručíme za úrazy a odcizené věci na revíru. Možnost rozdělání ohně.
Při nevhodném chování a nešetrném zacházení s ulovenými rybami bude rybolov
okamžitě ukončen bez náhrady a zakázán po celý rok, toto ustanovení platí
i v případě nadměrné konzumace alkoholických nápojů!
(7)
Na revíru je možné zdarma postavení stanů i bivaků.
Při rybolovu se lovící zavazuje uzpůsobit dalším rybářům a neprovádět nahazování
přes jejich nástrahy. V případě, že s lovícím bude pes, rybář se zavazuje,
že pes nebude obtěžovat okolní rybáře, nezpůsobí žádnou škodu a nepořádek
na revíru. V případě že ano, je povinen nepořádek uklidit a škodu uhradit.
Případné návštěvy se při vstupu do revíru musí hlásit u správce a jsou možné
pouze v denních hodinách, po setmění až do rozednění je revír uzamčen.

(8)
Po ukončení rybolovu je lovící povinen vrátit povolenku správci !!! Děti do 16 let loví
jen v doprovodu osoby starší 18 let.
Zákaz koupání!
(9)
Vstup na vodu v loďce nebo člunu jen na vlastní nebezpečí! Každý rybář si po sobě
uklidí lovné místo. Nebude-li mít pytel na odpadky na vyžádání
u správce mu bude přidělen.
(10)
Rybář s povolenkou (bílou) na celý rok je oprávněn kontrolovat ostatní rybáře
(hostenkáře). Při podezření (porušení rybářského řádu) je hostenkář povinen umožnit
nahlédnutí do auta a ostatních věcí. V případě porušení výše uvedených podmínek a
jejich nedodržení bude rybář s okamžitou platností vyloučen a vykázán z rybářské
oblasti.
(11)
Dodržování rybářského řádu pravidelně kontrolujeme. Prosíme, abyste práci našich
kontrolorů nepovažovali za obtěžování. Pokud vám zde popsané podmínky
způsobují jakékoliv těžkosti anebo problémy, nevyužívejte našich služeb. V žádném
případě nesmí rybář opustit areál bez uvědomění správce a totéž se vztahuje na
případné návštěvy.
(12)
Objednáním (rezervací v rezervačním systému) místa zároveň rybář (zákazník) bere
na vědí a souhlasí z výše uvedenými pravidly lovu.
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