
 

ČRS MO Strakonice  
a 

Rybářské potřeby Jungvirt 
pořádají rybářský závod dvoučlenných týmů 

24 hodin24 hodin24 hodin24 hodin    lovu kapralovu kapralovu kapralovu kapra    na Střelena Střelena Střelena Střele 
Závod se uskuteční ve dnech 13. – 14. června 2015 na chovném rybníce Střelský. 

Povolené způsoby lovu jsou položená, plavaná a feeder. 
Startovné 1000,- Kč za tým.  Vítězí tým s největší hmotností ulovených ryb. 

 
Přihlášky na e-mail rybarske-potreby@mybox.cz nebo v prodejně - Rybářské potřeby 
Jungvirt  Bavorova 23 Strakonice                                         informace na mob. 604 27 25 84 
 
Týmy: Tým tvoří dvojice závodníků (ve výjimečných případech jeden závodník). Za tým jsou 
považováni jeden až dva rybáři, kteří se po registraci nesmí měnit. Tým může do závodu 
nastoupit i po zahájení závodu. V tomto případě bude u losování vynechán a bude lovit na 
místě, které bude dolosováno po jeho příchodu. To platí i v případě, že týmy nebudou ve 
stanovený čas přítomny losování. Výjimečně může za tým lovit i jeden závodník. (to 
v případě nemoci nebo jiných závažných důvodů nepřítomnosti dalšího člena týmu) 
Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí!! 
 
Losování probíhá ve dvou kolech:  
První kolo se losuje při prezentaci a tým si vylosuje pořadí losování.  
V druhém kole se losuje jedno konkrétní lovné místo pro tým. Na takto vylosovaném místě,  
bude tým lovit bez střídání a přestávky. 
 
Pravidla: krmení, nahazování, obsluhu prutů, zdolávání a podebírání ryby mohou provádět 
výhradně členové příslušného týmu. V lovícím sektoru mohou být přítomni pouze členové 
lovícího týmu a rozhodčí. Jiné osoby pouze se souhlasem soutěžícího týmu. V době 
nepřítomnosti týmu na lovném místě, nesmí být žádný z prutů nahozen. Každý tým loví 
pouze na dva pruty, každý z prutů s maximálně jedním návazcem, s  jedním jednoháčkem. 
Při lovu na položenou je povoleno použití krmítka. Závodník však musí použít „únikovou 
montáž“. Vnadit se může začít 30 minut před zahájením závodu. K tomu je povoleno používat 
jeden pomocný prut s raketou nebo košíčkem, kobrou, lopatkou, prakem. Používání člunu, 
zavážecích loděk a tyčových bójek je pro vnadění zakázáno. Obsluhovat lovící udice a 
zdolávat úlovek může kdokoliv z lovícího týmu (upřesnění pravidel vyhrazeno). 
Lovné metody: položená, plavaná, feeder 
Povolené nástrahy: boilie, pelety, kukuřice, boilie těsta, dipy a měkké nástrahy a živé 
nástrahy. 
Povolené návnady: boilie, pelety, partikl, method mix a živé návnady. 
Zákaz používání luštěnin, nevařené kukuřice a patentek!!! 



 
VŠE CO NENÍ POVOLENO, JE ZAKÁZÁNO!!! 

1. Rozhodčí má právo kdykoli během závodu zkontrolovat kteroukoli z udic, nástrah a 
návnad týmu. 

2. Povinná výbava: podběrák, podložka pod ryby, EKOsak nebo vezírek o délce 250 cm 
bez uzlíků. (k použití pro případ než bude ulovená ryba, po vylovení rozhodčím 
změřena)   Sít podběráku a vezírku  musí být před použitím namočená. 

3. Úlovky: okamžitě po zvážení rozhodčím vrátit do vody na místě lovícího týmu.  
4. Hodnocení: bodovanou rybou je pouze kapr a amur (1g =1bod). Váha ryb se sčítá, 

vyhrává tým s největší váhou ulovených ryb. V případě stejné váhy ryb rozhoduje o 
pořadí průměrná váha ryb. Všechny bodované ryby je možné z vody vyjímat pouze 
podběrákem.  

5. Ulovená ryba nesmí být pokládána na zem – nutnost používat podložky pod ryby. 
6. Bivakování a stanování účastníků závodu je povoleno ve vylosovaném sektoru. 
7. Parkování je možné pouze na určených místech. 

 
PRVNÍ PORUŠENÍ PRAVIDEL ZÁVODŮ BUDE TRESTÁNO ANULOVÁNÍM VŠECH 
ÚLOVKŮ TÝMU DO DOBY ZJIŠTĚNÍ PORUŠENÍ PRAVIDEL 
DRUHÉ PORUŠENÍ PRAVIDEL BUDE TRESTÁNO DISKVALIFIKACÍ TÝMU 
A STARTOVNÉ TÝMU V JEHO PLNÉ VÝŠI PROPADNE ORGANIZÁTOROVI 
ZÁVODŮ!!! – ROZHODUJE ŘEDITEL ZÁVODU.  
JINÉ SANKCE NEEXISTUJÍ!!! OPRAVNÝ PROSTŘEDEK JE NEPŘÍPUSTNÝ!!! 
 
Způsob platby startovného:  
1) na bankovní účet č. 78-0957220237/ 0100 převodem nebo vkladem, ve zprávě pro 
příjemce uvést: PŘÍJMENÍ, MOBIL 
2) hotově v prodejně rybářských potřeb JUNGVIRT Bavorova 23 Strakonice  
 
Časový rozvrh závodu: 
Sobota 13. 6. 2014    06:00 – 07:00    Prezence 
Sobota 13. 6. 2014    07:00 – 08:00    Losování 
Sobota 13. 6. 2014    09:00                 Start závodu 
Neděle 14. 6. 2014    09:00                 Konec závodu 
Neděle 14. 6. 2014    10:00                 Vyhlášení výsledků 
 
Závodní trať: rybník 4 ha, hloubka 0,6 m – 1,5 m, dno bez vázek mírný spád, břeh travnatý. 
Počet účastnických týmů: max. 41 
Ředitel závodu:  Milan Jungvirt 
Při plně obsazeném závodu bude vyhodnoceno 10 týmů a rozděleny ceny za 30 000,- Kč. 

Pořadí  Cena 
Celková hodnota 

cen 
1.  10.000 Kč 
2.    8.000 Kč 
3.    5.000 Kč 

V případě že tým zanechá na svém místě nepořádek nebude vyhodnocen!! 
Občerstvení: bude zajištěno přímo na hrázi rybníka 
Závodu se mohou zúčastnit i ti zájemci, kteří nejsou členy ČRS nebo MRS. 
 
 


