Rybársk/noriadok narok2022

V§eobecné predpisy:

Rybársky zváz Lipőt vydáva povolenie na lov úb v revíroch: Lipótsky Mítvy Dunaj,
Kengyátói jazerá a Renyhei rameno. V uvedenych revíroch je moZné lovit' r}b od pondelka
do nedele os vjuchodu slnka aZ kzápadu slnka. Spriadajúci rybolov je povoleny od 1.
septembra do l.októbra na jazerách Kengyátó I -II aKövecses. Na Mítvom Dunaje bez
obmedzenia (vj'nimka obdobie zákazu). Noönju rybolov pre na§ich ölenov je povoleny na
jazerách Kengyátó I-II, Kövecses a na celej oblasti Mrtveho Dunaja (vrátanie oblasti
Kempingu).

Je povinné viest Záznamník a treba zapísat'vylovenych r;fb!

V období zákazu love na §fuku je zakázany lov na prívaö, resp. lov s Zivou rybkou na
v§etk}ch na§ich revíroch,

§tut u lovit' je molné nad 45 cm, kapor nad 35 cm. Lov s trojstupüovfm háöikom
v prípade lovu s zivou rybkou alebo plátkami r;fb je zakázanépoíívatl

LieÜa z jazier 1 - 2 je zakázané odniest'! Z Mítveho Dunaja je povolené roöne l0kusov
a nad 30 cm vel'kost'ou - to sa nepoöíta do 20 kusovej kvöty. Ale treba zapísat' do
patriönej kolonky.

Po 'uylovení 2 usl'achtilej ryby fteba zapisaf do záznamníka atreba dokonöit' rybolov pri
jazerách Kengyátó a Kövecses, ale pokraöovat' je moZné v Mítvorn Dunaji s jednou udicou.
Na jazerách Kengyátó I - II nebude zákaz lovu na kapra. Na ostatnlch v období zákazuIovl
na kapra treba dodríat.
Kapra nad 6 kg je zakázané udrZat,je platné trvalé obmedzenie váhy. Rybolov na prielube je
zakázany.
Poöas rybárskej sútaái alebo brigádnick}ch prác rybolov je zakázarly.

Nie je mozné rezervovat' miesto na rybolov, nie je mozné vytvorif mólo.
Rybolov z élna je dovoleny len na ramene Mítveho Dunaja. Öh si möZete prenajímaf
v obchode s rybárskymi potrebami (500,-Ft/deó, kaucia je 1000F0. Lovenie z ölena je
Povolené Lenzvázom evidovan}ch ölnov, ktoré sú oöíslované 1 - 8 öíslami. PouZitie ölna je
potrebné zahlásit' do 1 tfZdfia dopredu (aj majitelia ölna) .
Do 15. júla je zakázané prlbliáit 5 metrov hranice trstinového porastu. Vj.nimku tvorí hranica
nábreáia. v noci je zakázané rybolov z ölna a vöbec pouzívanie ólna.

Pri dome Silla tzv. VÍkendházi jame (chatová jama) je zakázanéprechod, ani ölnom pristát'.
VYlovenú rybu, ktoru si rybár mieni ponechat'- a je dodr1aná hranica lovnej miery treba
okamZite zapisat do Záznamníka s uvedenym miesta lovu (hodinu, minútu),
rybolov sa
möZe pokraöovat' aZ po vykonani záznarnu.
Zlvu rYtu odniest' je zakázané| Ölenovia zvázunemöZu
lístok nemöZu kúpif!

na vlastné vodné plochy jednodfiovy

MnoZstvo vylovenia (patriace do hranicu lovnej miery pre ölenov zvázu):

Dospelí, döchodca a dorast, ktorí vlastnia lístok möZu denne vylovit' 2, tyídenne 4
u§l'achtilych úb, Deti v tomto roku 6 (denne) ryb, ktoré padajú pod hranice lovnej miery.
Zostatnych ryb denne je moZní 5 kg, vprípade detí 3 kg. Z2Ouífachtenych r}b möZubyt'
vyloveny len 10 dravé ryba (do toho sa nepoöíta boleö) (roöne najviac 20ks).

Ti rybári, ktorí v predchádzajúcom roku nrali oblastnjl lístok, sú oprávnení rybáröit' do prvého
día vydania dal§ieho povolenia.
Povinnost' odovzdanie Záznamníka: pri kúpenínasledujúceho rybárskeho lístka, najneskör
v§ak do 28. februára2019,

V otázkach, v ktorych Rybársky poriadok sa rrenaclrádza nariaclenie,
predpisy v Zázrlamníkl.

v oríoade ooru§enia

súr r-ozlrodr,rjúce

o ochrane prírodv oovolenie na rvbolov i

okamzite stiahnuté!
(Patrí sem aj rozdadzovanie odpadu, tyka sa to 10 m okolo lovného miesta)

Na webovej stránke ná§ho zvázu (www.lipotishe.hu), na informaön}ch tabufách
Facebook stránkách sú v§etky informácie k dispozícii (sűtaíe,zákazy, brigády, atd,)

.

Otázky, tlkajúce sa ná§ho Zváztt si möZete priamo predloZit' ölenom vyboru telefonicky.

Vedenie SHE LIPÓT
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