
 

MO ČRS KARVINÁ  pořádá u příležitosti 95. výročí založení organizace 

ve spolupráci s Obecním úřadem Petrovice (finanční dotace) 
 

 

 

Noční rybářské závody o ceny Větrov 2018 
(hlavní cenou rybářský zájezd do Norska v hodnotě 17 000,- Kč) 

 

 
 

Datum:        16. 6. – 17. 6. 2018         471 084  Olše 3A,  podrevír 1 - nádrž Větrov 

Prodej lístků:     16:00 - 18:00  (16. 6. 2018)    pod hlavní hrázi 

Čas  závodu:        18:00  (16. 6. 2018)   - 07 : 00  (17. 6. 2018)  

Předání  cen:     08:00 - 08:30  (17. 6. 2018)  

Startovné:      300, - Kč na 2 pruty  

 

Lovná místa: 

Lovná místa se budou losovat. Na březích nádrže bude vyznačeno cca 80 míst (20 míst „pod 

zahradníkem“, 30 míst hlavní hráz, 30 míst „od rodinných domů“). Pro každé místo budou 

k dispozici dva startovní lístky. Na jednom místě mohou v případě zájmu lovit dva rybáři. V tomto 

případě první z nich vylosuje a druhému bude přiděleno stejné místo. Pokud bude soutěžící sám, 

druhý startovní lístek bude možné vylosovat až po vyčerpání všech míst. Do startovního lístku 

budou rozhodčí zapisovat ulovené ryby. 
 

Hodnocení: 

kapr nad 40cm,  candát nad 45 cm,  úhoř nad 50 cm,  štika nad 50cm,  sumec 

 

1. cena     nejdelší kapr    pohár a zájezd do Norska v hodnotě 17 000 Kč (12 - 24. 8. 2018) 

2. cena     2 nejdelší kapr   pohár a hotovost 4 000 Kč 

3. cena     3 nejdelší kapr   pohár a hotovost 3 000 Kč 

4. cena     nejdelší candát   pohár a hotovost 3 000 Kč 

5. cena     nejdelší úhoř    pohár a hotovost 3 000 Kč 

6. cena     nejdelší sumec   pohár a hotovost 3 000 Kč 

7. cena     nejdelší štika    pohár a hotovost 3 000 Kč 

 

V případě, že nebude uloven candát, úhoř, sumec nebo štika, připadne cena na další pořadí za 
délku kapra. 

    
Jeden soutěžící nemůže získat dvě ceny za délku kapra, (cena připadne na dalšího v pořadí), může 
ale získat cenu za další ryby. 

 



Dále budou uděleny tři hodnotné věcné ceny mládeži do 18 let věku za nejdelší ulovenou rybu 
(kapr, candát, úhoř, sumec, štika). Za děti zodpovídá rodič nebo zákonný zástupce. 
 
1. cena      1 nejdelší ryba         věcná cena 

2. cena      2 nejdelší ryba         věcná cena 

3. cena      3 nejdelší ryba         věcná cena 

 
Tyto ceny není možné kombinovat s hlavními cenami, tzn. když mládežník získá jednu z hlavních 
cen, nemůže již získat věcnou cenu, která připadne na dalšího v pořadí. 
 

Způsoby lovu: 

S ohledem na ostatní soutěžící je povolen pouze lov na položenou  a plavanou. Lov přívlačí a 

muškařením zakázán. Zavážení a zanášení návnad i nástrah zakázáno jakýmkoliv způsobem.     
 

Nástrahy, návnady: 
Podle rybářského řádu, dovoleno lovit na živou a mrtvou rybku. Krmení je dovoleno pouze ze 
břehu (možno použít krmicí raketu, kobru a prak).  
 

Ostatní: 

Soutěžící si může ponechat 2 ks vyjmenovaných ryb nebo jejich kombinaci (kapr, candát, štika, 

amur a úhoř). Ponechané ryby již nesmí měnit.  Ostatní ryby musí neprodleně pustit zpět. 

  

Začátek a konec bude ohlášen signálem. 

Každý účastník soutěží na vlastní nebezpečí! 

Během závodu bude k dispozici stánek s bohatým občerstvením. 

 

 

S pozdravem    Petrův zdar!  

MO ČRS Karviná 

 


