ČRS místní organizace Jablonné nad Orlicí

Místní rybářský řád pro těžbu ryb udicí na
revírech „Bystřiček, Sobkovice, Vávrovka" v roce
2013
(pouze pro členy ČRS MO Jablonné nad Orlicí a hosty, kteří jsou držitelé RL )

Zahájení lovu na těchto revírech je stanoveno od 30. 3. 2013
(Platí pouze zvláštní povolenky!!!)
Na revírech Bystřiček, Sobkovice, Vávrovka je způsob a doba lovu povolena dle
rybářského řádu platného pro mimopstruhové revíry VČ US Hradec Králové, platného pro
rok 2013 s výjimkou:
v jednom týdnu od pondělí do neděle si rybář může ponechat max. 2 ks tzv. ušlechtilých
ryb. a 3 ks lososovitých ryb
týdenní povolenka – 2 ks ušlechtilé ryby /max 1x dravec/
Počet vycházek není omezen, avšak po ulovení druhé ušlechtilé ryby končí týdenní lov
všech ryb.
Povinností před započetím lovu je zapsat datum a číslo revíru do záznamu o docházce k
vodě.
Lovící je povinen mít u sebe podběrák, vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb.
Lov dětí v doprovodu dospělé osoby.

Bystříček – 451551 Sobkovice – 451552 Vávrovka - 451553

Cena povolenky:

Rok

1200,- Kč

děti

500,- Kč

Platnost povolenky je omezena na celkový počet úlovků 10 ks /děti 8 ks/ ušlechtilých ryb
(kapr, lín, štika , candát, sumec, amur ) z všech výše uvedených revírů dohromady.
Revír Bystřiček

–

lovná míra candáta je - 60 cm

–

lovná míra amura je - 60 cm

–

lovná míra štiky je - 60 cm

–

na vydanou povolenku 2 ks dravce / rok

Další ustanovení:
revír Bystříček – zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Úsek od přítoku do rybníka
až po konec parcely p. Krátkého je zákaz vstupu - označeno tabulemi.
Revír Sobkovice – parkování souběžně s cestou, zákaz parkování v lese.
Právo kontroly mají všichni členové výboru ČRS MO Jablonné n. O. a RS.
Hospodář má právo uzavřít revír a vyhlásit dobu hájení na nezbytně nutnou dobu.

Důvod a doba uzavření revíru bude zveřejněna na vývěsce u daného revíru.

Projednáno a schváleno na výborové schůzi ČRS MO Jablonné n. O. dne: 10.1. 2013

