
MO ČRS KARVINÁ ve spolupráci s rybářským kroužkem pořádá 
 
 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ A MLÁDEŽE 
 

dne 8. 10. 2016 v 7:30 hod. na revíru 471 115 Petrůvka 1A podrevír 1 
 
 
Závodů se může zúčastnit každý zájemce ve věku do 17 let včetně bez ohledu na to, zda je, či 
není členem ČRS. 
Před závody bude do revíru napuštěna násada kaprů. 
 

 
PROPOZICE: 

 

Pravidla: 
Počítají se všechny ryby s výjimkou štiky, candáta a úhoře. Kapra závodník po změření a 
zapsání rozhodčím do startovního lístku pustí zpět. Jednoho kapra delšího 40 cm si může 
ponechat(bude ve start. lístku zakroužkován a nesmí se měnit). Ostatní ryby bude soutěžící 
přechovávat v prostorném vezírku. Po skončení závodu budou zváženy a navráceny živé zpět 
do revíru. Rovněž po ukončení závodu rozhodčí vyhodnotí startovní lístky. 
 
Hodnocení:  
1 cm kapra = 10 bodů 
1 gram váhy ostatních ryb = 1 bod 
Vítězí závodník s nejvyšším počtem bodů.   
 
Startovné:  
50,- Kč (po závodě proběhne slosování startovních lístků o tři ceny) 
 
Způsoby lovu:  
1 prut na položenou, plavanou, nebo feeder s jedním nebo dvěma návazci s jednoduchými 
háčky. Loví se na nástrahy podle rybářského řádu platného pro mimopstruhové revíry. 
 
Krmení: 
Krmit je možno nejdříve 10 min. před začátkem závodu. Během závodu je zakázáno krmit 
velkými koulemi, které by plašily ryby. 
 
Časový program: 
07:30 – 08:00 hod. Sraz u buňky pod hrázi podrevíru 2, prezentace, prodej startovních 

lístků a losování lovných míst. 
08:30 – 12:00 hod. Vlastní závod, poté vyhlášení výsledku a předání cen. 
 
Ceny: 
Ohodnoceno cenami bude prvních pět závodníku v pořadí. 
 
Ostatní:  
Každý závodník musí mít k dispozici podběrák, který použije při vylovování větších ryb. 
Závody se konají za každého počasí. Při porušení pravidel, nekázni, či nesportovním chování 
je závodník diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného. Při rovnosti bodů rozhoduje 
největší ulovená ryba. Nerozhodne-li ani největší ulovená ryba, rozhodne los. 
 
 

 mladé rybáře srdečně zve MO ČRS Karviná 


