
Tradiční "zahajovací" závody (28. 4. 2018) 
PROPOZICE 

Program: 

05:00 – 07:00 hodin: Prezence závodníků, losování lovných míst 

07:00 – 09:30 hodin: 1. kolo 

09:30 – 10:00 hodin: Přestávka 

10:00 – 12:00 hodin: 2. kolo 

12:30 hodin: VYHODNOCENÍ 

Pravidla: 

• zúčastnit se může pouze držitel platného státního rybářského lístku 
• při registraci si závodník vylosuje startovní místo, které bude vyznačeno na úlovkovém 

lístku a které se po dobu závodu nemění 
• loví se systémem „chyť a pusť“, maximální šetrnost a opatrnost při zacházení 

s ulovenými rybami; držitel povolenky na revír Rosnička č. 451 776 si může ponechat 
1 ks „mírového kapra“, kterého zapíše do povolenky a nechá potvrdit rozhodčím 

• loví se na jeden prut klasickou rybolovnou technikou a to na „klasickou“ položenou 
(krmítko) nebo na feeder 

• k lovu se nesmí používat tzv. "biče" a dlouhé závodní děličky 
• zakrmování mimo udici je povoleno pouze 15 minut před zahájením prvního poločasu 

a v průběhu přestávky mezi prvním a druhým poločasem (krmení je možné pouze ze 
břehu a to pomocí ruky, ručního praku, lopatky, košíčku nebo kobry; jiné způsoby 
krmení, které nejsou jmenovány, jsou  zakázány) 

• návnady, nástrahy a další dle platného rybářského řádu a zákona o rybářství 
• zákaz vnadění a lovu patentkami!!! 
• hodnotí a měří se kapr, amur, lín, štika, candát, úhoř, jeseter a sumec, kdy jeden cm 

délky = jeden bod 
• úlovky zdolává každý závodník sám 
• úlovky zapisuje do úlovkového lístku pouze rozhodčí 
• vítězí závodník s největším počtem bodů; v případě rovnosti bodů rozhoduje větší 

ulovená ryba, dalším kritériem je větší počet ulovených ryb 
• případné protesty lze podat u hlavního rozhodčího po složení kauce 500,- Kč, a to 

nejpozději do patnácti minut po skončení závodu, v případě neúspěšného protestu 
kauce propadá pořadateli 

• startovné 200,- Kč/závodník – v ceně startovného je občerstvení (klobása + chleba) 
 
Hlavní rozhodčí: Miroslav Oliva 
Prezence závodníků: Petr Vítek, Jiří Kadlec, Pavel Čermák 

Při zjištění porušení pravidel závodu, rybářského řádu popř. zákona o rybářství kterýmkoli 
závodníkem, je kterýkoli rozhodčí, který takové porušení zjistí, oprávněn ukončit takovému 
závodníkovi jeho účast v závodě a vykázat jej od vody, a to bez náhrady. 
 



Uhrazením startovného a převzetím úlovkového lístku, vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito 
pravidly a těmto se plně podrobuje. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. 

Pořadatel si v odůvodněných případech vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel. Tato 
změna musí být provedena a veřejně vyhlášena před startem závodů. Po odstartování 
závodů již změna pravidel není možná. 

Pokud se do startu závodu zaregistruje méně než 10 závodníků, může pořadatel závod zrušit. 
V takovém případě se vrací zpět startovné (oproti odevzdání startovního lístku vydaného 
u prezence). 

Závody se konají za každého počasí, ceny a občerstvení zajištěno! 

V případě dotazů volejte na tel. 737 768 211 (p. Čermák). 
 


