
   

Datum začátku závodu 02.06.2023 

Datum konce závodu 03.06.2023 

Místo konání závodu Pšánky 

Kraj Královéhradecký 

Název závodu 
1. ročník závodů jednotlivců - 24 hodin - kapacita 40 závodníků 

PŠÁNSKÝ KAPR 

Název vodní plochy Obecní rybník v Pšánkách 

Odkaz na mapu (např 

mapy.seznam.cz) 
Odkaz na mapu - Odkaz se otevře se v novém okně 

  
 

Popis cesty 
Obec Pšánky se nachází 9km od Nechanic, 22km od Hradce Králové a 10km od 

Hořic v Pokrkonoší. https://youtu.be/YnFYhBmaFEk 

Přihlášky závodníků 

Možno předem na email https://www.markovorybareni.cz/ 

Přihlášení na závody - pouze elektronicky na webových stránkách: 

https://www.markovorybareni.cz. Startovné se platí předem na účet (více informací 

na webových stránkách). Přihlášky SMS zprávami nebo e-mailem nebudou 

akceptovány. !!! Uzávěrka přihlášek je do 1.6.2023 nebo do doby naplnění kapacity 

závodu – 40 závodníků !!! 
 

Přihlášení závodníci 
 

 

  
 

Časový harmonogram 

závodu 

První 

část od 
19.00 hodin do 19.00 hodin 

  

Prezence závodníků proběhne v pátek 2.6.2023 od 17 do 17:45 hodin. 

Slavnostní uvítání závodníků včetně losování proběhne od 17:45 do 18:15 

hod. Od 19 hodin budou závody zahájeny Chytá se non-stop 24 hodin.   
 

Časový harmonogram 

vícedenních či 24. 

hodinových apod. 

Vyplňte. 

Prezence závodníků proběhne v pátek 2.6.2023 od 17 do 17:45 hodin. Slavnostní 

uvítání závodníků včetně losování proběhne od 17:45 do 18:15 hod. Od 19 hodin 

budou závody zahájeny Chytá se non-stop 24 hodin.  Konec závodů je v sobotu 3.6. 

v 19 hodin. Vyhlášení výsledků - sobota 3.6. v 19.30 hodin 

Způsob losování 

závodních míst 

losování proběhne v pátek 2.6. od 17.45 do 18.15 hodin - Od 19 hodin budou závody 

zahájeny 

Typ závodu Plavaná Položená Feeder 
 

Závod pro Jednotlivci 
 

Startovné 
Jednotlivci  1000 Kč 

Doplňující údaje: startovné bude hrazeno předem na účet spolku. 

 

  
 

Povolené nástrahy dle rybářského řádu ... 

https://mapy.cz/s/nanutekaha
mailto:https://www.markovorybareni.cz/


  

  

  
 

Zakázané nástrahy dle rybářského řádu ... 

Krmení 

Povoleno 

Krmit se může až po startu závodu. Prosíme závodníky, aby brali v potaz, že je to 

rybník, který má 1ha, tak aby krmili v rozumném množství. Krmení pouze ze břehu 

- zákaz zavážení krmení. 
 

Chytá se na 

2 pruty 

1 návazec 

Krmítko: Ano 

Doplňující údaje: dle rybářského řádu. Minimální tloušťka vlasce je 0,25mm (z 

důvodu výskytu trofejních ryb v revíru). Chytání povoleno pouze na průběžná 

krmítka a závaží. 
 

Typ revíru Stojatá cca 1 ha 
 

Osádka ryb 
kapr (i trofejních velikostí), amur, štika, candát, sumec, jeseter, úhoř, tolstolobik, 

pstruh, okoun a bílá ryba 

Bodování 
Úlovky se budou vážit – hodnoceny budou 3 nejtěžší ryby.  Organizátor si vyhrazuje 

právo měnit před zahájením závodu změnit systém hodnocení.         

Ocenění pro vítěze 

Pro 1. až 3. místo bude finanční odměna (bude upřesněno na místě). Budou 

připraveny i další hodnotné ceny. Finanční odměnu obrží i závodník, který chytil 

nejtěžší rybu. 

  
 

Ostatní doplňující údaje 

(povinné vybavení, 

občerstvení, apod.) 

Povinná výbava: podběrák, podložka a vyprošťovač háčků. Kdo máte vážící sak 

můžete ho vzít také / Minimální tloušťka vlasce je 0,25mm (z důvodu výskytu 

trofejních ryb v revíru). / Bohaté občerstvení: Klobásy, guláš a další pochoutky, alko 

a nealko nápoje / Bivaky a přístřešky jsou povoleny, parkování bude možné pouze na 

vyhrazeném parkovišti, ale pro potřebu vyložení a naložení rybářského náčiní bude 

povoleno zajet autem k lovnému místu (pokud bude možný přístup - z jedné strany 

rybniky se autem zajet nedá). Zákaz rozdělávání ohňů v okolí rybníka. 

Další sponzoři Obecní úřad Pšánky, další sponzory doplníme ... 

Pořadatel 

Název: Rybářský spolek Pšánky 

WWW: https://www.markovorybareni.cz/ 

Email: rybaripsanky@seznam.cz 

https://www.markovorybareni.cz/

