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SOUTĚŽE

Zdravíme všechny soutěživé nadšence.
V této sekci se budeme snažit vyhlašovat různé soutěže určené jak pro naše členy MO ČRS, z.s., Bělá pod
Bezdězem, tak i pro ty kteří nejsou rybáři, ale o tento druh činnosti se zajímají anebo do budoucna hodlají se stát
členem ČRS, z.s..
Nezapomeneme i na naše nejmladší členy a rovněž všechny děti a mládež, pro které budeme připravovat ve
spolupráci se sponzory zajímavé soutěže a věříme, že se zapojí do soutěží o zajímavé ceny. Podmínky soutěže, pro
koho je určená se dozvíte vždy na našich stránkách a organizátoři se těší na Vaše příspěvky a účast.

Je známo složení komise
V rámci pravidelného zasedání výboru místní rybářské organizace v Bělé pod Bezdězem, byl mimo výbor informován
o ukončení Webové soutěže pro rok 2016, kteří organizátoři ukončili v souladu se zveřejněnými pravidly. Výbor vzal na
vědomí zprávu a vyslovil politování nad nezájmem dětí a mládeže o soutěž, do které se snažili organizátoři sehnat za
přispění územního svazu pěkné ceny.
I přes to, že organizátoři soutěže evidují pouze jednoho člena z řad dětí viz. odkaz „ZDE“, byla stanovena komise ve
složení:
Předseda přítel Hofta Jiří a členové komise přítel Hýbner Dušan a Tošovský Jakub.
Po formálním vyhodnocení soutěže, zveřejníme dle propozic do 30. ledna 2017 na tomto Webu výsledek soutěže a
další informace jak a kdy dojde k předání cen.
Je již dnes jasný výsledek a škoda, že se nezapojilo více soutěžících. Otázka zní, zda do budoucna má smysl podobné
soutěže pořádat???

"UKONČENA"
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"UKONČENA" Příspěvky do soutěže 2016 "UKONČENA"

Jakub RAMPAS, věková kategorie do 12
let.
Uloveno dne: 1. srpna 2016
Kde: Velký Slon v 18:00 hodin
Co: Kapr (šup.), Míra: 56 cm, Váha 3,18 kg.
Na plavanou, Nástraha houska, vlasec 0,25.

Zde bude umístěno 2xfoto do soutěže 2016
Zde bude umístěno 2xfoto do soutěže 2016
Zde bude umístěno 2xfoto do soutěže 2016
Zde bude umístěno 2xfoto do soutěže 2016
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Soutěž pro členy MO ČRS 2012
"UKONČENA"
Místní organizace ČRS Bělá pod Bezdězem vyhlašuje pro své členy soutěž o „Největšího kapra“ pro rok 2012
uloveného na rybníku Slon (revír 411 005) a největší „Dravou rybu“ Štika obecná nebo Candát obecný.

Soutěž je vypsána pro následující věkové kategorie:
Děti do věku 15 let – Kapr a Štika obecná, nebo Candát obecný
Mládež do věku 18 let – Kapr a Štika obecná, nebo Candát obecný
Dospělí – Kapr a Štika obecná, nebo Candát obecný

Podmínky soutěže:
1. Do soutěže se může zapojit pouze člen naší organizace ČRS Bělá pod Bezdězem
2. Soutěž je vypsána pouze na výše uvedené kategorie a úlovek musí být uloven na revíru 411005 (Malý a Velký Slon)
3. Úlovek musí být vyfocen 2x
* 1 x S lovícím. Na fotografii je podmínkou snadná identifikace lovícího, úlovku a v pozadí revíru 411
005 Slon.
* 1 x Samostatně úlovek s měřidlem, na kterém lze identifikovat míru úlovku.
4. Fotografii a popis musíte odeslat na E-Mail: Webmaster.rybaribpb@seznam.cz

Popis musí obsahovat:
* Jméno a Příjmení lovícího
* Datum úlovku
* Místo úlovku (Velký nebo Malý Slon)
* Název úlovku
* Míra úlovku
* Do poznámky lze napsat např. Na co uloven, vlasec, doba zdolávání, způsob lovu, apod.
!!! Bez těchto náležitostí nelze zařadit fotografie do soutěže !!!
5. Průběh soutěže můžete sledovat na stránkách našeho Webu v sekci „SOUTĚŽE“
6. Soutěž bude ukončena 30. 12. 2012 ve 12:00 hodin.
7. Vyhodnocení bude provedeno do 30. 1. 2013 komisí

Při shodné délce bude rozhodovat los
8. Předání cen výhercům bude provedeno na VČS v roce 2013 (datum bude upřesněn) a vítězové soutěže v
jednotlivých kategorií obdrží zvlášť písemné vyrozumění.

Ceny pro vítěze v jednotlivých kategoriích:
1. Diplom s vyznačeným úlovkem a mírou
2. Hodnotné ceny – rybářské vybavení

"Ukončeno"

Příspěvky do soutěže 2012
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HÝBNER Dušan, věk 8 let.
Uloveno dne 23. srpna 2012 ve 20:00 hod.
Malý Slon
Kapr lysec, Míra 48 cm, Váha 2,90 kg
Na plavanou, Nástraha rohlík, vlasec 0,22.

Zde bude umístěno 2xfoto do soutěže 2012
Zde bude umístěno 2xfoto do soutěže 2012
Zde bude umístěno 2xfoto do soutěže 2012
Zde bude umístěno 2xfoto do soutěže 2012

Nejhezčí kapr za rok 2010
"UKONČENA"

Už je tomu tak, snažíme se pro Vás dělat jen to nejlepší. Nejen, že Vám přinášíme horké novinky z naší organizace,
připravujeme pro Vás závody, ale nově startujeme soutěž, která Vás snad zaujme, a my budeme rádi, když budeme
mít co vyhodnocovat a odměňovat Vás.
Jak už z názvu vyplývá, jedná se o nejhezčího kapra za rok 2010, kterého jste chytili a chtěli byste se s námi o něj
podělit. Zúčastnit se může každý, kdo je členem MO Bělá pod Bezdězem (mimo funkcionářů a editorů webu) a na
věku NEZÁLEŽÍ. Hodnotit bude nezávislá porota, která je složena ze sponzorů, jenž mají co dočinění s životem ryb.
Co vše se bude posuzovat?
Jelikož jde o NEJHEZČÍHO kapra, tak určitě budeme koukat na vzhled, míru, místo lovu, ale i kvalitu pořízení
fotografie (snímek pokud možno nerozmazaný nebo jinak znehodnocený).

.
Tudíž se nebude jen koukat na míru a váhu úlovku, abychom předešli pozdějším
komplikacím!!!
Celá akce odstartuje prvním listopadem, kdy budete moct začít zasílat příspěvky na email:
crs.mo.bela@email.cz . Budete mít dlouhé tři měsíce na vyhledání fotek s Vaším nej úlovkem a
připsali nám k tomu pár informací, které po Vás chceme.
.
Zakončení bude 31. 1. 2011 a měsíc únor bude plný rozhodování a na VČS proběhne vyhlášení s předáním ceny. A o co
vlastně budete soutěžit? Jelikož se jedná o rybářskou tématiku, tak určitě budou mezi cenami rybářské potřeby a drobnost, která
Vám jistě pomůže do dalšího ročníku této soutěže, víc prozrazovat nebudeme a ani nechceme, všichni máme totiž rádi překvapení.
Tímto děkuji sponzorům

AKVARIUS BAITS a CARP FISHING !!!

Upozornění pro soutěžící, pokud vítěz nedorazí na VČS, bude automaticky cena předána
dalšímu v pořadí!!!
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.
Pro shrnutí ještě jednou názorně:
Chytila jsem pěkného kapra a chci se zúčastnit soutěže, pořízenou fotografii se jménem a adresou, místem lovu (např. Obora,
soukromý revír), mírou, atd. Odešlu na již zmíněný e-mail a mám hotovo.

Zasláním soutěžícího snímku souhlasíte s tím, že se Vaše fotografie umístí na webu, abyste všichni mohli
vidět, s kým soupeříte (zdravě).

Tato soutěž je v režii editorů webu, takže pokud budete mít s něčím problém nebo připomínku,
stačí se obrátit na editory formou E-mailu nebo Skypu.
Veškeré podmínky soutěže jsou v řádu, abyste vše nemuseli hledat v článku jednotlivé informace.
Takže teď už jen popřeji šťastnou ruku při volbě Vašeho pěkného kapříka.
Nunanda

SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVKY
Jaroslav ŠKRIEČKA

Tato fotka kapřího frajera byla pořízena na UN Nechranice dne 28.7.2010
Nástraha BOILIS jahoda 20 mm. Vlasec 22 oranžové barvy výrobce neznámý. Doba zdolávání 2 minuty. Byla potřeba pomoc
kamaráda při při zdolávání této monstrózní ryby.
Šťasný lovec př. Jaroslav Škriečka člen MO Bělá pod Bezdězem

Jan MELICH
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Tato fotka byla pořízena na revíru 411 005 - Slon v Bělé pod Bezdězem v březnu 2010.

Nástraha česnekové boillies vlastní výroby, míra 75cm, váha 9,9 kg.
Člen MO Bělá p. Bezdězem - Jan Melich.

"Soutěž ukončena"
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