Rybářský řád
SPORTOVNÍ RYBOLOV GOLF RESORT ÚSTÍ NAD LABEM
platný od 1. ledna 2019

Pozemky a vodní plocha areálu Golf Resortu Ústí nad Labem jsou soukromým
pozemkem. Zájemci o sportovní rybolov jsou povinni se striktně řídit tímto řádem.
.
1) Před zahájením lovu je rybář povinen se osobně nahlásit na recepci klubu,
kde dostane potřebné instrukce a zaplatí vstupní poplatek. Je důležité si
doklad o zaplacení pečlivě uchovat, neboť slouží při kontrole pohybu osob v
okolí vodní plochy.
2) V případě přistižení cizí osoby při lovení bez řádně zaplaceného poplatku
(doloží doklad o zaplacení), bude tato osoba okamžitě vykázána a vstup do
areálu ji bude zakázán.
3) Návštěva, která přijede v průběhu rybaření za rybářem musí být předem
nahlášena na recepci.
4) Parkování v areálu Golf Resortu je od 8.00 hod. do 20.00 hod. na
vyznačených místech. Vozidla, která zůstanou v areálu resortu přes noc, musí
být zaparkována na parkovišti vedle budovy klubovny a řidič vozidla je
povinen tuto informaci nahlásit na recepci. V době nočního uzavření areálu
není možné s vozidlem odjet až do 7.00 hod. Parkování je bezplatné.
5) Sportovní rybolov - Způsoby lovu, rybářské nářadí a nástrahy
6.1Loví se systémem NON-STOP 24 hodin od 1. března do 30. listopadu z
náležitě vyznačeného lovného sektoru a to výhradně metodou CHYŤ A
PUSŤ!
6.2Na jednom lovném místě smí rybář používat dva pruty a na každém z nich
použít pouze jeden návazec s jednoháčkem. Více prutů lze dokoupit na
recepci klubu. Jedno lovné místo je určeno pouze pro jednu osobu s dvěma
pruty, další pruty je možné dokoupit.

6.3Na revíru je povolen lov pouze s originálními háčky bez protihrotu o
maximální velikosti č. 4. Rybář smí používat 2 pruty a na každém z nich
použít pouze jeden návazec s jednoháčkem.
6.4Je zakázáno:
● Používat pletené šňůry jako šokové návazce. Doporučujeme šokové
silony o průměru 0,40-0,70 mm (neřežou ryby).
● Používání háčků s protihroty nebo se zamáčklým protihrotem.
● Lov na živou a mrtvou rybičku nebo jejich části.
● Používání drátěných krmítek, srkaček, helikoptér a pevných montáží.
● Měnit místo v průběhu rybolovu.
● Zakrmování nevařenými luštěninami.
● Uchovávání hájených a trofejních ryb ve vezírcích nebo jiných sacích.
Okamžitě po ulovení je rybář povinen vrátit úlovek zpět do vody. Při
případné kontrole naším správcem a porušením tohoto pravidla musí
rybář okamžitě ukončit rybolov bez náhrady.

6.5Povinností každého rybáře je mít u sebe velkou plněnou podložku a
podběrák s rameny min. 80 cm, dále dezinfekci k ošetření ryb a vyprošťovač
háčků.
6.6Při zacházení s úlovky se vyžaduje maximální opatrnost, menší úlovky se
musí vyháčkovat přímo ve vodě, větší za pomoci podběráku na mokré
podložce a zajistit udržování mokrého těla ryby poléváním vodou. Povinností
rybáře je ošetřit rybě poranění způsobená bojem pomocí desinfekce (Clinic
nebo Septonex) a nejpozději do 5 minut ji co nejšetrněji vrátit do vody. Delší
uchovávání úlovků za účelem fotografování, či filmování je zakázáno.
Doporučujeme si proto před samotným rybolovem připravit nádobu s jezerní
vodou a fotoaparát.
6.7Trofejní ryby foťte v pokleku ( těsně nad zemí ) nebo ve vodě, z důvodu
možného pádu ryby na zem. Rybu je při této činnosti nutné polévat vodou.
6.8Je povoleno:
● Feederová a methodmixová krmítka jsou povolena. Montáže musejí
být průběžné - únikové, tzn. že olovo při utržení ryby samovolně
odpadne a ryba ho netahá za sebou.

● Zakrmování vařeným partiklem (doporučujeme krmit pouze peletami a
boiliesem).
● Používat rybářské přístřešky, bivaky a deštníky.
● Používat loďku nebo člun.
6.8Každý rybář je povinen po skončení rybolovu zanechat na místě pořádek.
7) 
Strážný a provozovatel mají právo kontroly zakoupených povolenek na
stanovišti, případně kontroly přenosných vaků, vznikne-li podezření z krádeže
ryby.
8) V celém areálu platí přísný zákaz rozdělávání ohňů!!!
9)Vstupem do areálu každá osoba dobrovolně souhlasí s ustanovením tohoto
provozního řádu. Na pořádek bude dohlížet zodpovědný správce.

