
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

v sobotu 15. června 2019 

od 7:00 do 14:00 hod. 
 

 

Prezence závodníků od 6:00 hod. 

Závodníci na prvních třech místech obdrží poháry. 
 

 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
 

 Vzhledem k omezenému počtu startovních míst si 

zajistěte rezervaci předem na tel. 723907402 

www.mocrsdacice.cz 



Propozice : 
 
1. Časový rozvrh závodů 

6:00 – 7:00  hod.      – rozlosování startovních čísel 

7:00 – 10:00 hod.     – první polovina závodu 

10:00 – 11:00 hod.   – přestávka, výměna míst 

11:00 – 14:00 hod.   – druhá polovina závodu 

14:30 hod.                – vyhlášení výsledků a předání cen 

2. Závodů se může zúčastnit každý závodník bez omezení věku. 

3. Rezervace závodníků je nutné vyzvednout do 6:30 hod, poté rezervované místo propadá   

4. Zápisné činí 300 Kč a platí jej všichni závodníci. 

5. Do soutěže se započítávají úlovky všech ryb, které nejsou dle rybářského řádu hájeny. Každá soutěžní 

ryba bude zvážena a obodována rozhodčími během závodu a na konci obou kol.  

Bodování: 1gram = 1 bod 

6. Loví se pouze na jeden prut a to na plavanou, feeder nebo položenou s jedním nebo dvěma návazci na 

libovolné nástrahy dle rybářského řádu.  

7. Vnadění, lov pomocí krmítek a lov na luštěniny je povolen. Je povoleno vnadění kostními červy v max. 

množství 1 litr. Vnadění je povoleno půl hodiny před začátkem závodu. 

8. Každý závodník je povinen mít u sebe vyprošťovač háčku, podběrák, ekosak popřípadě vezírek. Je vítána 

podložka pod ryby.  

9. Vylovení ryby musí provést každý závodník sám a za použití podběráku. Poté musí ulovenou rybu šetrně 

umístit do ekosaku nebo vezírku, až do příchodu rozhodčího. 

10. Hodnocení: 

 pořadí na jednotlivých místech, určuje celkové množství bodů všech ulovených ryb 

 závodníci na prvních třech místech obdrží poháry 

 4 až 10 místo cena dle vlastního výběru 

 zvláštní cena za nejtěžší rybu 

11. Případné protesty je možné podat u pořadatele do 20 min. po ukončení závodu, za současného složení 

kauce 300 Kč. V případě neuznání vzneseného protestu propadá kauce ve prospěch pořadatele. 

12. Co není výslovně povoleno, je zakázáno. 

13. Porušení těchto propozic či některého ustanovení platného rybářského řádu je důvodem pro vyloučení ze 

závodu, bez nároku na vrácení zápisného. Závody se konají za každého počasí. 

14. Organizátoři závodu si vyhrazují právo provést za mimořádných okolností úpravy v propozicích, 

případně změny v organizaci závodů. 

 

 

 
       Obrdlík Ladislav                                            Zabloudil Petr                                         Mgr. Havlík Miroslav 

                        předseda                                                        hospodář                                                         jednatel    


