
MO ČRS KARVINÁ   
ve spolupráci s Magistrátem města Karviné a Obecním úřadem Petrovice 

 

pořádá 
 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ A MLÁDEŽE 
 

dne 23. 6. 2019 v 7:00 hod. na revíru 471 115 Petrůvka 1A podrevír 1, 2 
 
Závodů se může zúčastnit každý zájemce ve věku do 18 let bez ohledu na to, zda je či není 
členem ČRS. Za dítě zodpovídá rodič, či jiná zodpovědná osoba. 
 

P R O P O Z I C E : 
 

Kategorie: Závodit se bude ve dvou kategoriích: 
Děti do 14 let včetně. 
Mládež 15 -17 let včetně. 

 
 

Pravidla: Hodnotí se všechny ryby s výjimkou štiky a candáta. Ulovené ryby budou 
soutěžící přechovávat v prostorném vezírku. Po skončení závodu budou 
ryby zváženy a nepoškozené navráceny zpět do revíru. Jednoho kapra 
delšího 40 cm si může závodník ponechat. 

 

Startovné:    Zdarma, včetně občerstvení 
 

Hodnocení:   1 gram váhy ryb = 1 bod, Vítězí závodník s nejvyšším počtem bodů.  
 

Způsoby lovu:  1 prut na položenou, plavanou nebo feeder s jedním návazcem a 
jednoduchým háčkem. 

 

Krmení a nástrahy: Každý závodník obdrží cca 3l krmení a bílé červy. Může si přinést i 
vlastní krmení a nástrahy. Krmit je možno nejdříve 10 min. před 
začátkem závodu. Během závodu je zakázáno krmit velkými koulemi, 
které by plašily ryby. 

 

Ceny:  Odměnění poháry budou první tři závodníci v každé kategorii a 
hodnotnými cenami bude odměněno prvních deset závodníku v každé 
kategorii (při dostatečném počtu závodníků). Navíc každý obdrží drobný 
dárek. 

 

Ostatní:  Při velkém počtu startujících bude mladší kategorie lovit na podrevíru 2 
a starší na podrevíru 1. Každý závodník musí mít k dispozici podběrák, 
který použije při vylovování větších ryb. Při porušení pravidel, nekázni, či 
nesportovním chování bude závodník vyloučen ze závodu. 
Závody se konají za každého počasí. 

 
Časový program:  
 
07:00 – 08:00 hod. Sraz u buňky pod hrázi podrevíru 2, prezentace 

08:00 – 09:00 hod. Zahájení, losování, rozchod na místa, příprava 

09:00 – 12:00 hod. Vlastní závod, poté vyhlášení výsledku a předání cen. 

 
  
mladé rybáře srdečně zve MO ČRS Karviná 


