
Otevřené rybářské závody  

DĚTÍ A MLÁDEŽE 
již XI. ročník 

 
 

Místo:               Králíky, okr. Ústí nad Orlicí 

Termín:  sobota 14.září 2013 

Pořadatel:  MO ČRS Králíky 

 
Propozice rybářských závodů 
 

Ředitel závodů:  Darebný Jiří 

Technický ředitel: Pišl Zdeněk, Kellner Ivo 

Hlavní rozhodčí: Kylar Ivo 

Rozhodčí:  členové MO ČRS Králíky 

 

 

Systém závodu : 

 

1. jedná se o otevřené závody. To znamená, že lovící si může vybrat způsob lovu, 

plavanou, či položenou.  

 

2. oba způsoby může kombinovat i během závodů. 

 

Vyhodnocení závodů, ceny: 

 

1. ceny pro první tři nejlepší, dle dosažených bodů. 

 

2. cena za největší ulovenou rybu. 

 

3. cena pro nejmladšího účastníka. 

 

4. cena pro nejlepšího nerybáře (není členem ČRS) 

 

 

Pravidla závodů : 

 

1. startující nemusí být členem Českého rybářského svazu. 

 

2. závod je vypsaný bez kategorií. Všichni závodí v jedné kategorii. 

 

3. návnady i nástrahy jsou povoleny v množství: živá nástraha max. 1 litr, vnadící směs 

v mokrém stavu max. 10 litrů, je zakázáno používat patentky. Krmivo a návnada 

(směsi, šroty, pelety, boilie, atd.) musí být přirozeného původu, složeno z přírodních, 

živočišných substancí. Nejsou povolena umělá vlákna. Během závodu krmení povoleno. 
 

4. hodnocení: kapr, amur, candát, úhoř = 3 body, ostatní = 1 bod. 

 

5. závodník si může ponechat ulovené ryby (řádně zavezírkované) dle platného 

rybářského řádu. Pouze člen Českého rybářského svazu, vlastnící povolenku. 

 



6. protesty ihned po skončení jednotlivého kola u ředitele závodu. 

 

 

Místo soutěže : 

Závody se uskuteční v Králíkách, okr.Ústí nad Orlicí 

Revír 451 089 – Orlice Tichá 8A v k.ú. Králíky, meliorační nádrž 6ha 

Na revíru se vyskytují převážně tyto druhy ryb: kapr, amur a bílá ryba. Revír je každoročně 

kvalitně zarybněn o čemž svědčí úlovky za rok 2012 (cca 2500ks kapra, 100ks amura, 200ks 

candáta, atd.). Přístup k vodě je dobrý.  

 

 

Startující – přihlášky, startovné : 

   

Zašlete na adresu: ČRS MO Králíky, Darebný Jiří, Slunná stráň 380, 56169 Králíky. E-mail : 

jirka.darebny@tiscali.cz,  tel. +420 725 721 794  

Startovné: není  

Počet startujících je omezen na 40 závodníků. 

 

Za dítě, či mládež do 18 let zodpovídá rodič, či jiná zodpovědná osoba. 

 

Prezence: 

Sobota 14.září do 8.30 hod 

 

Stravování : 

Vlastní. 

 

 

Pořad závodů  
 
do 8:30  - příjezd, prezence  

8:30 – 9:00  - zahájení, losování 

9:00 – 9:30   - rozchod do sektorů  

9:30 - 12:30  - lov ryb 

13:00    - vyhlášení výsledků 

 

 

    

 

Za pořadatele se těší 
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