
Český rybářský svaz místní organizace Trhové Sviny srdečně zve všechny příznivce „Petrova cechu“ 
 do Trhových Svinů, na svůj soukromý rybník „Brigádník“, kde pořádá 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

                                                             K ÚČASTI NENÍ POTŘEBA VLASTNIT POVOLENKU, ANI RYBÁŘSKÝ LÍSTEK ! 
 

SOBOTA, 26. 5. 2018  -  Registrace závodníků:   5:15 – 6:00 (Přihlásit se mohou muži, ženy i děti od 12 let věku, za předpokladu, že ovládají alespoň základy rybolovné techn 
 

Závod:      6:00 – 11:00 
Vyhlášení výsledků a předávání cen:   11:30 
STARTOVNÉ:  250,- Kč  

 

Ceny:   medaile, poháry a diplomy pro vítěze, hodnotné rybářské vybavení, 
povolenky na soukromý rybník MO Trhové Sviny – Brigádník.  
Oceněno bude prvních 30 závodníků. 

 
SOBOTA, 26. 5. 2018  -  Registrace závodnic:   12:30 – 13:00 (Přihlásit se mohou pouze ženy, od 12 let věku. Asistence mužů povolena.) 

 

Závod:      13:00 – 17:00 
Vyhlášení výsledků a předávání cen:   17:30 
STARTOVNÉ:  100,- Kč  

 

 Ceny:   medaile, poháry, diplomy + výborné dorty od místní cukrářky pro vítězky, pro ostatní poukázky do cukrárny. 
                                                                                                               Oceněny budou všechny závodnice !!! 

 
 

NEDĚLE, 27. 5. 2018  -  Registrace závodníků:   6:15 – 7:00 (Přihlásit se mohou všechny děti školou povinné. Asistence dospěláků povolena.) 
 

Závod:      7:00 – 11:00 
Vyhlášení výsledků a předávání cen:   11:30 
STARTOVNÉ:  100,- Kč ( po předložení rybářského lístku sleva 50,- Kč ) 

 

                                      Ceny:   medaile, poháry a diplomy pro vítěze, hodnotné rybářské vybavení, povolenky na soukromý rybník MO Trhové Sviny – Brigádník. 
                                                Oceněni budou všichni závodníci !!! 

 
Lov na položenou nebo plavanou, dle rybářského řádu. V kategoriích MUŽŮ a ŽEN je povolen lov na 2 pruty, pro kategorii DĚTÍ 1 prut. Pro všechny kategorie jsou povolena krmítka i vnadění 

mimo ně. Ulovené ryby budou započítávány následujícím způsobem: Ryby, které mají stanovenou nejmenší lovnou délku + tolstolobik, 1cm = 1 bod, ostatní (plevelné) ryby 1ks = 1bod.  
Vítězí závodníci s největším počtem nalovených bodů. 

 
 

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

 

Během   závodů   zajištěno   občerstvení i  WC.  

ČRS, z. s., 
MO Trhové Sviny 

Město 
Trhové Sviny 


