
       

 

PROPOZICE DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
Datum:  10. října 2015 
 
Místo konání akce: chovný rybník Čensko „Červený“ 
 
GPS souřadnice: 49.8005789°N, 14.8752139°E. 
 
Pořadatel: Český rybářský svaz místní organizace Český Šternberk (MO ČRS Český 
Šternberk) 
 
Časový harmonogram: 
Presentace, losování lovných míst,                           8:00 – 8:30 
Příprava na lovných místech     8:30 – 8:55 
Krmení                          8:55 – 9:00 
Start závodu v lovu na udici první kolo   9:00 
Ukončení lovu na udici, opuštění lovných míst  11:00 
Přestávka – občerstvení      11:00 – 12:00 
Start závodu v lovu na udici druhé kolo   12:00 
Ukončení lovu na udici, opuštění lovných míst  14:00 
Vyhodnocení úlovků+sečtení dosažených bodů  14:00 – 14:30 
Slavnostní vyhlášení výsledků                      14:30 – 15:00 
 
Startovné:  startovné ZDARMA + OBČERSTVENÍ  
 
Ceny: Každý závodník si odnese nějakou cenu.  Nikdo neodejde zklamán  
Pro první tři místa jsou připraveny ceny hodnotnější také za největší ulovenou 
rybu. 
 
 



       

 

 

   

Losování lovných míst: Při presentaci tažením čísel odpovídajícím číslům lovných 
míst z „klobouku“. 
 
 
 
Povinné vybavení: Vyprošťovač háčků, podběrák 
 
 
Způsob lovu: Soutěž se bude řídit rybářským řádem ČRS s omezením na jeden 
prut, jeden návazec a jednoduchý háček (plavaná, položená, feeder). Vnadění - 
krmení je povoleno ze břehu 5 minut před závodem i v průběhu závodu. 
Závodníkovi je zakázána nadměrná pomoc druhé osoby. Každý závodník musí 
sám nahodit a následně rybu zaseknout a zdolat. Je povoleno jiné osobě rybu 
podebrat. Po vyproštění háčku jsou ulovené ryby šetrně vráceny vodě. 
 
 
Hodnocení: Lov na udici – každá ulovená ryba 1cm = 1bod. Body se sčítají (čím 
více bodů, tím lepší umístění). Při rovnosti bodů vyhrává závodník s ulovenou 
delší rybou. Míry zajišťují předem stanovení rozhodčí, kteří budou úlovky 
v přítomnosti závodníka měřit a zapisovat do „úlovkového listu“. 
 
 
Sdělení pořadatele: Pro účely závodů je omezen počet lovných míst (cca25), 
doporučujeme proto včasnou emailovou či telefonickou reservaci – Vaši účast 
Vám obratem potvrdíme!!! 
 
 
 



       

 

 

Od rána do odpoledních hodin bude zajištěno jídlo 

a pití jak pro děti, tak pro jejich doprovod 
 
 
 
 

 
 

Kontakt: 
MO ČRS Český Šternberk 

www: http://mocrsceskysternberk.cz/ 
Email: MarekVesely7@seznam.cz 

Telefon: Marek Veselý: +420 723 038 470,  Milan Štěpnička : +420 604 331 766 


