
MO ČRS Karviná 
zve příznivce lovu na plavanou a feeder na 
 

 

Memoriál bratří Wraniků 
 
 

Tato tradiční soutěž je pořádána k uctění památky pánů Zbigněva Wranika, závodníka, rybáře a 
funkcionáře, jež se významně zasloužil o rozvoj závodní plavané v naši organizaci a JUDr. Gerharda 
Wranika, který pracoval dlouhá léta ve výboru organizace a poskytoval pomoc v právních záležitostech. 
 

Závod je pořádán jako otevřený přebor MO Karviná jednotlivců všech věkových kategorií a vítěz se stane 
přeborníkem MO v plavané a feedru pro rok 2022. Podmínkou účasti je členství v ČRS, MRS nebo PZW.     
Svými pravidly vychází ze závodního řádu pro lov ryb udicí na plavanou a feeder. První tři závodníci budou 
odměněni poháry a prvních šest věcnými cenami. 
 
 
datum a místo konání: neděle 8. 5. 2022 na hlavní hrázi nádrže Větrov (471 084/1) 

mezi výpustním zařízením a buňkou MO Karviná 
 
startovné:    150,- Kč (v ceně občerstvení) 
 
způsob a doba lovu:   2 x 2 hod s přestávkou na občerstvení (místo lovu zůstává stejné)   
      1 prut na plavanou nebo feeder 

libovolné množství prutů připravených k lovu                                                                                                                                      
 
hodnocení: všechny ryby s výjimkou štiky a candáta (neprodleně a šetrně pustit zpět) 

ryby nutno uchovat živé, budou navráceny zpět do revíru! 
bez prostorného vezírku nebude závodníkovi umožněn start! 

      vyhrává závodník s nejvyšší nalovenou hmotností ryb 
 

nástrahy:  zákaz použití patentky jako návnady i jako nástrahy 
    
 

návnady:  max. 2,0 l živých návnad na závod      
max. 20 l krmné směsi (včetně hlíny) ve vlhkém stavu na závod   
během závodu (z důvodů plašení ryb) je možno krmit pouze množstvím, 
jež se vejde do dlaně 1 ruky 

 

 
program:    7.00  - 7.45   prezentace 
        7.45  -  8.00   losování 

8.00  -  8.50   příprava na závod  
8.50  -  9.00   základní krmení 
9.00  - 11.00  závod 
11.00 - 11.30  přestávka na občerstvení 
11.30 - 13.30  pokračování závodu 
13.30 - 14.30  vážení úlovků a vyhodnocení přeboru 

   

 

  
 
 
       Srdečně zveme všechny příznivce jemného lovu. 
 


