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V. ročník - "Bělský kapr" 

 Rok s rokem se sešel a máme tu opět start nové, lovné sezóny. Jak už je na našich 

revírech zvykem, počátek sezóny odpískáváme veřejnými rybářskými závody s příznačným 

názvem "BĚLSKÝ KAPR". 

 Letošní, jíž pátý ročník, jak je zvykem, bude velice pestrý na ceny v nemalé hodnotě. 

Na všechny závoduchtivé rybáře čekají kapříci, které jsme letos na jaře vysadili (celkem 3000 

ks – k2 a 300 ks trofejních kaprů  10-15 kg). Nemůžu opomenout i ty kapry, co se v našem 

revíru, již zabydleli z let minulých. 

 Pro všechny závodníky, doprovod i fanoušky je připraveno bohaté občerstvení. Pitný 

režim lze dodržet alkoholickými, nealkoholickými nápoji. Po celou dobu závodů bude zajištěn 

roznos nápojů a v ranních hodinách pro zahřátí groček, čajík či kávička. Jak už to bývá, tak 

bude možnost zakoupení malé i velké tomboly, které se budou vyhlašovat po ukončení 

závodu.  

Kdy a kde? 

2. května 2010 – rybník Slon v Bělé pod Bezdězem 

Pro přespolní - okr. Mladá Boleslav 

Město - Bělá pod Bezdězem 

Ulice - Táborová 

GPS - N: 50.50600° 

E: 14.80174° 

Startovné: 

300,-Kč 

Boduje se pouze kapr, 1 cm = 1 bod 

!!! Soutěž o největší rybu závodů !!! 

Vyhrazený prostor pro ZTP 

Program závodů – V. ročník BĚLSKÝ KAPR 

Prezentace od 04:00 hod. do 05:45 hod. (los místa) 

    První poločas   od 06:00 hod. do 09:00 hod. 

    Přestávka na občerstvení od 09:00 hod. do 10:30 hod. 

    Druhý poločas   od 10:30hod.  do 12:30 hod. 

Ceny závodů – 30 cen: hotovost 5000,-Kč, elektrická sekačka, micro systém, křovinořez, 

mobil, rybářské vybavení, mikrovlnná trouba, DVD přehrávač, spotřební elektronika, atd..    

Ceny tombola - 200 cen: srnec, DVD přehrávač, mikrovlnná trouba, televizor, broušené sklo, 
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dárkové balíky, atd. Malá tombola – výdej od 12:00 hod. Velká tombola – losování po 

vyhlášení výsledků závodů. Nabízíme i možnost rezervace, které se hlásí řediteli závodu a do 

konce prezentace se musí účastník dostavit a zaplatit startovné, jinak rezervace propadá a 

dává se možnost dalším účastníkům (Dušan Hýbner  – tel.  777 018 556 ). 

Poděkování hlavním sponzorům 

Pekařství Verona Chyžňukovi, město Bělá pod Bezdězem, MIL+PAT Jirdásek, Rybářské 

potřeby – Hajzlerová, Pivovary Klášter a Svijany, Restaurace U Koníčka, Fox Pavlík, 

Restaurace Beránek; Sokolovna; Sport; Sauna, Řeznictví Pálka, MS Bezděz, Doraz Bar, 

Archa – Tyrychtr, Zahradnictví Šarog, Pizza Donpiero, Vinárna U Sluníčka – Trnka, členové 

MO ČRS Bělá p. Bezdězem, team Klimo, fi. Kaplický, sonyericsson.com, sdružení Smajlík, 

Topení-voda-plyn Procházka+Tošovský, Pneuservis Coufal, Tiskárna MS polygrafie – Vl. 

Brzobohatý. 

ZÁVODNÍ  ŘÁD  

1) Způsob lovu - položená, plavaná s jedním návazcem a jednoduchým háčkem. 

2) Lov povolen na 1 prut. 

3) Bodování - 1 cm ryby (kapra) = 1 bod. Body zapisují pouze označení rozhodčí a ředitelství 

závodu. 

4) Každý závodník má povinnost umožnit rozhodčím a ředitelství závodu okamžité změření 

úlovku a jeho navrácení vodě. 

5) Povinné pomůcky- podběrák, peán, podložka, hadr. 

6) Nástrahy a návnady dle ustanovení zák. č. 99/2004 Sb. a bližších podmínek výkonu 

rybářského práva dle ustanovení § 13 odst. 9, zák. č. 99/04 Sb. – množství neomezené. 

7) Vítěz - nejvíce bodů 

8) Závod je dvoukolový  

9) Soutěžící je povinen na místě rybolovu udržovat pořádek. 

10) Při rovnosti bodů rozhoduje los. 

11) Ředitelství závodů si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu pokud si to 

vyžádají okolnosti. 

12) Protest se vkladem 200,-Kč k ředitelství závodů, při uznání protestu bude vklad vrácen.  

13) Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.  
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Momentky z Bělského kapra  

     Pro některé z členů začínaly závody už o den dříve, ale bylo to z důvodu příprav stánků, 

očíslování míst, popř. obsluha závodníků, kteří přicestovali k nám z daleka, ale hlavně jsme 

tam nemohli nechat našeho čuníka samotného. 

     Závodu se zúčastnilo 125 soutěžících a musím uznat, že letos rozšířili naše řady „Běláků“ 

plno přespolních závodníků (Benátky nad Jizerou, Mladá Boleslav, Liberec, Havlíčkův Brod, 

Vsetín, ale i Ostrava nebo Ústí n. Labem). Poměřit si své síly dorazila i mladá členka Carp 

Team Akvarius, která odstartovala minulý týden na rybářských závodech v Kolíně, a tudíž 

mohla srovnávat. Nálada tu byla bujará, občas člověk měl strach se někam zadívat, aby ho 

nezabral fotoaparát nebo kamera, což nás letos velice překvapilo, příjemně, dodávám. Ale to 

už určitě sami víte, že nás poctily návštěvou holky z www.vydry.cz, které udělaly několik 

zajímavých reportáží z celého dne, pohovořily s významnými členy naší organizace, 

vyzpovídaly vítěze a nečekaně překvapily závodící. Fotografie z celého dne jsou samozřejmě 

jak na našem webu, tak i na www.nachytano.cz, protože Ti kteří byli na Bělském kapru, moc 

dobře ví, že fotografů tam bylo mraky a hrozně bych si přála, aby taková popularita neklesla, 

ba naopak. 

http://www.vydry.cz/
http://www.nachytano.cz/
http://www.rybaribpb.cz/PDF/Obeznik.pdf
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     K samotnému dni bych chtěla dodat, že byl velice vydařený, ačkoli hladina rybníka 

v jednotlivých poločasech neměnila často svou tvář, tak přesto některé úlovky byly zajímavé. 

Průměr úlovku se sice pohyboval okolo 40 cm, ale podařilo se hned několika závodníkům 

ulovit podařené kousky jako např. Tadeášovi Odstrčilíkovi – kapr o 80 cm, Zdeňkovi 

Vacíkovi a jeho kapr se 74 cm nebo kapřík s 64 cm, který se pověsil na háček Alešovi 

Bohmovi, těm posílám ještě jednu gratulaci. Po  celé závody bylo o vše postaráno, 

občerstvení bylo ve velkém množství a pestré, řidičům se nabízelo nealko a těm „co mohli“, 

byly dopřány alkoholické nápoje různých barev a chutí, když zafoukal vítr, přiběhly ženy 

s teplým gročkem nebo kávou a jakmile se objevilo slunce, tak hned mladý jinoch 

s plastovým korbelem piva. O přestávce se lovící přesunuli ke stánkům s občerstvením, kde 

na ně čekala lahodná stehýnka, vyuzená klobása nebo křupající bůček, který se rozpadal na 

jazyku. 

Jakmile se blížil start druhého poločasu, travnatá plocha se pomalu vylidnila a závodníci si 

ulovili své místa. Tento poločas byl mírnější, rozhodčí si odpočinuli, splávky se nehýbaly, ale 

i přesto pár úlovků bylo zapsáno a některé soutěžící v žebříčku posunulo blíž k prvnímu 

místu. V půl jedné byl odpískán konec a začal nový boj, tentokráte s tombolou, bylo hodně 

cen, ale také hodně lístků, kdo nekoupil, prohloupil. Všechny ceny byly rozdány, jak vepřík 

z tomboly našel svého nového majitele, tak i finanční odměna dostala nový úkryt v peněžence 

vítěze. 

Ti nejlepší závodníci: 

1.   ČAPEK Martin 

2.   BOHM Aleš 

3.   ZÍTKA Lukáš 

4.   VOREL Marek 

5.   KULHAVÝ Pavel 

6.   TOŠOVSKÝ Jakub 

7.   HOBELANT Lukáš 

7.   ICHA Zdeněk 

9.   FALTA Kamil 

10. KOMÁREK Martin 

     Vítězům gratulujeme, těm, kterým to letos u nás moc nevyšlo, nevěšte hlavu, jednou dole, 

pak zase nahoře. Nezapomeňte na přísloví, které platí ve všech soutěžích: „Není důležité 

vyhrát, ale zúčastnit se!!!“ 

Celková výsledková listina závodu 

                         

List č. 1              List č. 2                 List č. 3                List č. 4                List č. 5 

Díky všem, kteří se na tomto dni podíleli, ale hlavně těm, kteří si ráno přivstali a oficiálně 

s námi zahájili lov na rybníku Slon v Bělé pod Bezdězem a to rybářskými závody „Bělský 

kapr 2010“  
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