
PROPOZICE – PŠÁNKY 17. – 18.6.2022 

- Každý team chytá celkem na 4 pruty s navijákem a jedním návazcem. 
- Losování lovných míst probíhá společně cca 45 minut před startem závodu 

po prezenci závodníků.  
- Závodní sektor je od svého čísla napravo (např. 3 = lovící sektor je mezi 

čísly 2 a 3). Lovící sektory budou označeny. 
- Povinná výbava – podložka, vyprošťovač háčků, podběrák, čelovka a 

kmenový vlasec o minimální tloušťce 0,24mm (z důvodu výskytu trofejních 
ryb v rybníce). 

- Nepovinná výbava – vážící taška, váha, háčky větších velikostí 
- Povolené návnady a nástrahy dle rybářského řádu, vnadit se smí pouze po 

začátku závodu a pouze ze břehu (zákaz zavážení krmení). Prosíme 
závodníky, aby vzali v potaz, že rybník má 1ha a aby vnadili s rozumem – 
nepřekrmovali. 

- Do lovících lístků smí zapisovat pouze rozhodčí, který bude mít k dispozici 
vážící sak a digitální váhu. 

- Karas a pstruh nesmějí být puštěni zpět do vody, budou umístěni  do 
nádoby, kterou bude mít u sebe rozhodčí. 

- Ryba zaseknutá před koncem závodu a zdolaná po konci závodu se počítá. 
- Pokud některý z teamů tahá větší rybu a ta ryba vpluje do sektoru jiných 

teamů, musejí lovící vytáhnout nahozené udice pokud o to rybář, který 
zdolává rybu požádá. 

- Team loví pouze ve svém sektoru a nepřehazuje rybáře sedícího vedle 
nebo na druhém břehu (nahazuje se do poloviny rybníka pokud je naproti 
jiný team). 

- Zákaz rozdělávání ohně v okolí rybníka 
- Každý rybář chytá na vlastní nebezpečí. 
- Organizátor si vyhrazuje právo měnit propozice závodu. 

 
Hodnocení úlovků: 

- Hodnotí se každá ulovená ryba, která bude mít hmotnost nad 1kg (váží se 
čistá váha ryby – bez váhy vážícího saku) 

- Team, který dosáhne nejvyšší součet váhy vyhrává, při rovnosti váhy 
rozhoduje o pořadí těžší ulovená ryba 

- Váží se na desetiny kg (např. 3,2 kg) 


