
Kaprové závody Sedlčany – zhodnocení a výsledky 

 

V pátek 18.8. 2017 v 7:30 hod. se sešlo dle propozic na „staré cestě“ u retenční nádrže 5 závodních 

týmů. Počkali jsme do 8 hod. a jelikož již nikdo další nedorazil, přešlo se k losování. Po něm jsme 

si upřesnili drobnosti týkající se závodů a jednohlasně jsme rozhodli o změně startu na 10:00 hod. 

neboť takto nízký počet závodníků nám to hravě dovolil.  

 

První bodované ryby přišly hned v pátek, celkem 3ks. Sobota byla pro rozhodčí klidná, ačkoli se 

nachytalo desítky kaprů, bodovaný pouze jeden. Neděle však začala míchat pořadím hned od rána. 

Největší nárůst bodovaných ryb přišel v poslední hodině lovu a to o 3 ks.  

 

Celkově se během závodu chytlo 8 bodovaných kaprů od 55 do 60 cm. Nebodovaných, kde silně 

převažovala míra mezi 50 – 54 cm bylo uloveno přes 90 kusů. Všechny ryby byly opatrně a bez 

újmy vráceny do revíru.  

 

Vyhlášení jsme provedli taktéž dříve a to ve 13 hod., přičemž jsme ohodnotili největší ulovenou 

rybu a tým s největším součtem bodů. Oboje vyhrála tatáž dvojice a celkově si odnesli výhru v 

hodnotě 5500 Kč (1000 Kč za největší rybu a 4500 Kč pro nejúspěšnější tým). 

 

Celkově se na startovném vybralo 7500 Kč.  

5500 Kč šlo do cen, 1700 Kč za chemickou toaletu, 300 Kč sebraly drobné nákupy nutné k průběhu 

závodů (značkovací sprej, tekuté mýdlo, toaletní papír atd) 

 

Z rozhovorů, které jsme mezi soutěžícími vedli věřím, že se všem zúčastněným víkendová akce 

líbila a rádi přijdou na další. Těm kdo nedorazili mohu jen říct, že o hodně přišli a doufám, že na 

další ročník se nás již sejde více. A kdyby snad ne, užijeme si příjemný víkend u vody ve stejném 

duchu jako letos.  

 

Na závěr chci poděkovat všem, kdo se podíleli na realizaci závodů a na jejich hladkém průběhu. 

Dále firmě MMFish, za možnost využití prostor k přihlášení týmů.  

 

 

S pozdravem   vedoucí závodu      Lukáš Skořepa 

 


