
PRAVIDLA RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ 
v Trhových Svinech pro rok 2018 

Závodů se mohou zúčastnit i osoby bez rybářského lístku či povolenky k rybolovu! 
Pravidla rybolovu společná pro všechny kategorie 

Každý závodník obdrží při registraci kartičku, do které mu rozhodčí budou zapisovat úlovky. Při ulovení ryby, která má 
stanovenou nejmenší lovnou délku, zakřičí závodník na nejbližšího rozhodčího heslo „RYBA“ a on mu přijde rybu změřit a zapsat. 
Ostatní (plevelné) ryby uchovává závodník ve vhodné nádobě (např. kbelíku), či ve vlastním vezírku a rozhodčí mu je přepočítává 
a zapisuje průběžně, jednou za čas (hromadně). ULOVENÝ KARAS STŘÍBŘITÝ NESMÍ BÝT DO NÁDRŽE VRÁCEN zpět ! 

- Způsob lovu - na položenou, nebo plavanou, dle rybářského řádu (Na každém prutu nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky). 
- Povolena jsou krmítka i vnadění mimo ně. (Zavážení návnad a nástrah ZAKÁZÁNO). 
- Používání echolotu ZAKÁZÁNO. 
- Ulovené ryby budou závodníkům započítávány následujícím způsobem: 

Ryba, která má stanovenou nejmenší lovnou míru + tolstolobik: 1 cm = 1 bod. 
Ostatní (plevelné) ryby: 1 ks = 1 bod. 

- V případě shodného počtu bodů, rozhoduje o celkovém pořadí největší úlovek, v případě shody soutěž v poznávání ryb. 

Kategorie MUŽI - Startovné 250,- Kč 
Zaregistrovat se může každý, starší 12-ti let, včetně žen - předpokladem jezvládnutí alespoň základních dovedností v rybolovné technice. 
registrace účastníků od 5:15 hodin. 
závod 1. kolo 6:00 – 8:00 
přestávka na občerstvení a přesun na 2. Stanoviště 8:00 – 9:00 
závod 2. kolo 9:00 – 11:00 
technická přestávka k vyhodnocení závodů 11:00 – 11:30 
vyhodnocení závodů a předání cen 11:30 – 12:00 

 
- Každý závodník si vylosuje 2 místa k lovu. 
- Lov na 2 pruty, na položenou, nebo plavanou, dle rybářského řádu. 
- Jakákoliv asistence druhé osoby není během závodu povolena. 
- Ceny si závodníci vybírají sami, dle pořadí v jakém se umístili. 
- Ceny získá 30 nejúspěšnějších závodníků.  
- První 3 místa a lovec největší ryby obdrží navíc ještě diplom, medaili a pohár pro vítěze. 

Kategorie ŽENY - Startovné 100,- Kč 
Zaregistrovat se mohou pouze ženy a dívky, starší 12-ti let. 
registrace účastnic od 12:30 hodin. 
závod 13:00 – 17:00 
technická přestávka k vyhodnocení závodů 17:00 – 17:30 
vyhodnocení závodů a předání cen 17:30 – 18:00 

- Každá závodnice si vybere místo k lovu, dle vlastního uvážení. 
- Stanoviště je povoleno kdykoliv změnit. 
- Lov na 2 pruty, na položenou, nebo plavanou, dle rybářského řádu. 
- Povolena asistence druhé osoby (vnadění, nahazování, podebrání ryby), zaseknout a zdolat rybu však musí závodnice sama. 
- Ceny si závodnice vybírají sami, dle pořadí v jakém se umístili. K dispozici jsou 3 velké dorty, 7 malých dortů a poukázky na cukrářské 

zboží dle vlastního výběru, v hodnotě 150,- Kč v Cukrářství Ludmily Homolkové, v Pekárenské ulici, Trhových Svinech. 
- Ceny získávají všechny účastnice závodníků.  
- První 3 místa a lovkyně největší ryby obdrží navíc ještě, diplom, medaili a pohár pro vítěze. 

Kategorie DĚTI - Startovné 100,- Kč 
(po předložení rybářského lístku - sleva 50,- Kč) 

Zaregistrovat se mohou všechny děti (bez rozdílu pohlaví), které navštěvují základní školu 
registrace účastníků od 6:30 hodin. 
závod 7:00 – 11:00 
technická přestávka k vyhodnocení závodů 11:00 – 11:30 
vyhodnocení závodů a předání cen 11:30 – 12:00 

- Každý závodník si vybere místo k lovu, dle vlastního uvážení 
- Stanoviště je povoleno kdykoliv změnit. 
- Lov na 1 prut, na položenou, nebo plavanou, dle rybářského řádu. 
- Povolena asistence druhé osoby (vnadění, nahazování, podebrání ryby), zaseknout a zdolat rybu však musí dítě samo. 
- Ceny si závodníci vybírají sami, dle pořadí v jakém se umístili. 
- Upozorňujeme, že na nádrž Brigádník, není možné vydat povolenku k lovu ryb, bez předložení platného rybářského lístku. 
- Ceny získávají všichni účastníci závodníků. 
- První 3. místa a lovec největší ryby obdrží navíc ještě, diplom, medaili a pohár pro vítěze. 

 
V ceně startovného, pro všechny kategorie, je možnost ponechání si jedné ulovené ryby. 
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