
  

 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Sedlčany 

pod záštitou předsedy Středočeského územního svazu Dušana Hýbnera 

pořádá 

 

 

 

  



Organizační výbor 

Pořadatel:   Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Sedlčany 

Ředitel závodu: Miroslav Skokan (mo@rybari-sedlcany.cz) 

Hlavní rozhodčí:  Jiří Špale (spale.jiri.crs@gmail.com) 

 

Čestní hosté:  Dušan Hýbner, předseda SÚS 

Jiří Eichler, předseda odboru mládeže SÚS 

 

 

Závodní úsek 

Závod se koná na retenční nádrži v Sedlčanech. Lovná místa budou vyznačena. Prezentace 

proběhne před závodem na staré silnici u kapličky (GPS: N 49.64745, E 14.4323). 

Cílové ryby: kapr, cejn, cejnek, plotice, 

perlín, ouklej, okoun. 

Vyhlášení výsledků proběhne na 

bývalém koupališti v Sedlčanech (GPS: 

N 49.66897, E 14.43091). 

 

Přihlášky 

Z důvodů hladkého zajištění akce 

žádáme všechny zájemce, aby 

do 26. srpna 2019 zaslali na e-mail 

spale.jiri.crs@gmail.com přihlášku 

s uvedením jména, místa bydliště, 

roku narození a v případě členů ČRS 

domovské MO. 

Přihlášení závodníci budou mít jistotu 

závodního místa. 

Pro závodníky bez přihlášky budou 

k dispozici místa až do naplnění 

kapacity závodu. 

Závodní úsek s vyznačením místa prezentace 

mailto:spale.jiri.crs@gmail.com


Časový harmonogram akce 

6:30 – 8:00  prezentace, losování, příprava na závod 

8:00 – 10:00  1. kolo závodu 

10:00 – 11:00  vážení, příprava na druhé kolo 

11:00 – 13:00  2. kolo závodu 

13:00 – 14:00  vážení, přesun účastníků na koupaliště 

14:00 – 16:00  vyhlášení výsledků, volná zábava 

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit v případě potřeby harmonogram akce. 

Případné dotazy k akci zodpovědí pořadatelé. 

Pro všechny účastníky bude po vyhlášení výsledků připraveno pohoštění. 

 

 

Bývalé koupaliště - místo vyhlášení výsledků 

  



Závodní řád 

1) Účastnit se mohou všechny děti do 15 let věku (včetně).  Vlastnictví rybářského lístku 

ani povolenky k lovu není podmínkou účasti. 

2) Závodníci se musí dostavit k prezentaci nejpozději do zahájení prvního kola závodu. 

3) Účast na závodech je zdarma. 

4) Závodník si losuje lovné místo na každé kolo zvlášť. Losuje se při prezentaci. 

5) Závodník se může přesunout na lovné místo a začít s přípravou nářadí ihned po 

losování. 

6) V závodě jsou povolené následující způsoby lovu: plavaná, položená a feeder. 

Závodník může v průběhu závodu způsob lovu libovolně měnit. 

7) Loví se vždy na jeden prut. Závodník však může mít připraven libovolný počet prutů. 

8) Povoleny jsou pouze montáže s jedním návazcem a jedním jednoháčkem. Přísně 

zakázán je lov na srkačku. 

9) Každý závodník musí být při lovu vybaven vyprošťovačem háčků, podběrákem a 

dostatečně prostorným vezírkem. 

10) Množství návnad a nástrah ani jejich druh nejsou omezeny. Výjimku tvoří návnady a 

nástrahy zakázané rybářským řádem, ty povoleny nejsou. 

11) Začít vnadit lze 10 minut před zahájením příslušného závodního kola (bude 

oznámeno zvukovým signálem). 

12) Druhý zvukový signál oznamuje začátek závodního kola. 

13) Každý závodník loví samostatně bez pomoci jiné osoby, povoleny jsou pouze ústní 

rady. Dětem do 10 let (včetně) může pomoci druhá osoba podebráním ryby, 

uvolněním vázky nebo při rozmotávání zamotané udice. 

14) Každý závodník si musí počínat tak, aby neomezoval ostatní závodníky. 

15) Bodují se všechny ryby. Ryby musí být uchovávány živé ve vezírku až do jejich zvážení.  

16) Třetím zvukovým signálem se oznamuje konec závodního kola. Ryby, které nebyly do 

zaznění signálu prokazatelně vytaženy na břeh, se nepočítají. 

17) Závodník setrvá na svém místě až do příchodu vážných. Teprve na jejich pokyn vyndá 

vezírek s rybami z vody a poskytne je ke zvážení. Závodník, který nebude v době 

příchodu vážných na svém místě, může být potrestán nezapočítáním ulovených ryb. 

18) Závodník je povinen po sobě uklidit lovné místo. 

19) Po zvážení a zapsání výsledku budou ulovené ryby puštěny dle pokynů vážných. 

20) Boduje se 1 gram = 1 bod. 



21) Vítězem se stává závodník s nejvyšším dosaženým počtem bodů za obě dvě kola. 

V případě rovnosti rozhoduje součet pořadí v jednotlivých kolech. 

22) Protesty k průběhu závodu se podávají neprodleně k hlavnímu rozhodčímu. Na 

později podané protesty nebude brán zřetel. Porušení závodního řádu může být 

potrestáno až vyloučením ze závodu. 

23) Nejúspěšnější závodníci obdrží věcné ceny. 

24) Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí. Za nezletilé zodpovídají rodiče. 


