
 

Závod 38 hodin – září 2021 

 
 

Závod týmů (dvojic) v lovu ryb  
 

 

 

Termín:  10. června – 12. června 2021 

 

Místo konání: Revír Kunratice 2, Kunratice u Cvikova 

 

Počet týmů:  „13“ 

 

Startovné: 4.500,- Kč / tým    
 
 
(v ceně startovného jsou poukázky na občerstvení 300,- Kč/osobu - občerstvení zajištěno) 

 

Harmonogram soutěže:  

  

 Prezentace a losování: 10. září  17:00 – 18:00 hod. 

 Příprava místa (vnadění):   18:00 – 19:00 hod. 

 Zahájení závodu:    19:00 hod. 

 Konec závodu:   12. září  09:00 hod 

 Vyhlášení výsledků:    09:30 – 10:00 hod  

  

  Zahájení a ukončení závodu bude oznámeno zvukovým signálem 

 



Způsob lovu: Plavaná, položená, feeder – pouze průběžná montáž 
s jedním návazcem.  

Při lovu na položenou povinnost používat „Back lead“ 
(netýká se metody feeder) 

Počet prutů:   Jeden tým může použít maximálně 4 pruty 

Vnadění před zahájením: Pouze návnada rostlinného původu – zavezení krmení 
člunem, krmení prakem, Kobrou, raketou  

Bójka povolena 

Vnadění v průběhu závodů: Pouze návnada rostlinného původu – krmení prakem, 
Kobrou, raketou a krmítky (zavážení krmení v průběhu 
závodu zakázáno) 

Nástraha:    Pouze rostlinného původu 

Povinná výbava: Podběrák, vyprošťovač háčků, vybavení na přechování 
ryby, stojan na pruty, dobrá nálada 

 

Vše, co není povoleno, je zakázáno!! 

 

Hodnocení závodu a bodování: 

 - hodnocena bude každá ryba (kromě pstruhů a sivenů) od 35 cm 

 - 1 cm = 1 bod 

 - hodnocené ryby zapisuje rozhodčí do přiděleného „Přehledu o úlovcích“ 

 - po zaznění zvukového signálu „ukončení závodu“ budou do soutěže počítány pouze 
   ryby, které jsou již vytaženy z vody ven anebo jsou v podběráku 

   

Hodnocení výherců za nejvíce centimetrů:  Hodnocení výherců za největší rybu: 

 

1. cena  6.000,- Kč + věcné ceny  1. cena  4.000,- Kč  

2. cena  5.000,- Kč + věcné ceny  2. cena  3.000,- Kč 

3. cena  4.000,- Kč + věcné ceny  3. cena  1.000,- Kč 

 

Povinnosti soutěžících:  - šetrné zacházení s rybou (používejte vhodnou  
     podložku pod ulovené ryby, jste-li touto vybaveni) 

     - akceptování pravidel pořadatele 



 

Ostatní:   V případě potřeby může být, po dobu nezbytně nutnou, člen  
   týmu nahrazen i jiným (nezapsaným) rybářem. 

V případě potřeby lze použít člun pro zdolávání ryby pouze se 
souhlasem rozhodčího. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel nebo zrušení závodu!  

Pořadatel rozhoduje o případných sporech, upřesnění pravidel a dalších 
rozhodnutích souvisejících s organizací a pravidly závodů. 

 

Pořadatel soutěže: Ing. Vlastimil Ladýř  

 

 

 

 

Všem soutěžícím přejeme „Petrův zdar“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


