
Místní rybářské závody jsou minulostí 

         Dne 14. května 2011 se na revíru Slon v Bělé pod Bezdězem uskutečnil pravidelný 

závod v rybářském klání mezi místními rybáři. Sice přes to, že počasí rybářům přálo po celé 

dopoledne, nebyla účast valná. Na startovní listině bylo zapsáno pouze 21 závodník a 

alarmujícím faktem byla skutečnost absence mládeže včetně děti. Sice počty mládeže a dětí v 

organizaci jsou nevelké, ale přesto se do klání nezapojil v této věkové kategorii nikdo. Přesto 

se závod vyvedl a snad do budoucna se účast zlepší. Ceny které byli do závodu připraveny si 

nakonec rozebrali všichni závodníci včetně cen útěchy. 

 Výsledková listina                         Úlovek dne 

Podívejte se na fotografie a celkové výsledky zveřejníme v co nejkratší době.  

 

http://www.rybaribpb.cz/modules/wfchannel/index.php?cid=21
http://www.rybaribpb.cz/modules/wfchannel/index.php?cid=21
http://www.rybaribpb.cz/PDF/MRZ_listina_14052011.pdf
http://www.rybaribpb.cz/PDF/MRZ_nej_ryba_14052011.pdf


Místní rybářské závody 

14. 5. 2011 

Startovné dobrovolné 

výtěžek bude použit na Dětský den, konaný dne 28.5. 2011 

Časový harmonogram závodů: 

  5:00 -   6:00 hod. Prezentace (losování míst) 

  6:00 -   9:00 hod.  I. poločas 

  9:00 - 10:00 hod. Přestávka na občerstvení 

10:00 - 12:00 hod. II.poločas 

12:30 hod.- Vyhlášení výsledků 

ŘEDITELSTVÍ ZÁVODŮ: 

Ředitel závodu: MACHAČ Josef 

Hlavní pořadatel: ŠILINGER Michael 

Jednatel: Není stanoven 

Techn. rozhodčí: BERGMANN Petr, MICHÁLEK Pavel 

Hlavní rozhodčí: PAŘIK Martin 

ZÁVODNÍ  ŘÁD 

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

2) Lov povolen na 2 pruty. 

3) Bodují se úlovky pouze od 25 cm!!! 1 cm ryby = 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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