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MO ČRS Třeboň  
vás zve na Dětské rybářské závody  

konané dne 27. května 2017 od 06:00 hod.  
na rybníku v Branné u Třeboně 

 
Termín závodu 

Začátek: 06:00 hod 

Konec: 13:00 hod 

Počet účastníků 

Počet účastníků: Omezen na 45 

Časový harmonogram 

(Sobota/Neděle ) 

07:00 - 07:30 hod. Prezentace a losování míst, oficiální zahájení 

07:30 - 09:30 hod. První poločas závodů 

09:30 - 10:00 hod. Přestávka na občerstvení, přemístění na druhý poločas 

10:00 - 12:00 hod. Druhý poločas závodů 

12:00 – 13:00 hod. Zpracování výsledků, občerstvení, vyhlášení vítězů 

Změna časového harmonogramu vyhrazena řediteli a hlavnímu rozhodčímu závodů. 

Místo konání závodu 

Město: Branná u Třeboně 

Popis cesty: Třeboň směr N. Hrady 

Charakteristika revíru 

Typ revíru: Rybník dolní s rozlohou 0,5 ha, hloubka do 1 m 

Typ vody: Stojatá 

Mezera mezi závodníky: 3 m 

Prostor pro nahazování: dostatečný 

Typ břehu: Rovný břeh, 

Účast a startovné 

Děti do 15-ti let: ANO startovné se neplatí 

Mládež 15-18 let : NE 

Dospělí nad 18 let: NE 

Držitelé průkazu ZTP/P: NE 

Způsob přihlášení: Na místě při prezentaci 

 

 

 



Závodní řád 

Povolené způsoby rybolovu 

Plavaná: ANO 

Feeder: NE 

Položená: ANO 

Přívlač: NE 

Muškaření: NE 

Doplňující pravidla: 1 prut se dvěma návazci s jednoduchým háčkem, krmítka povolena, elektronické 
hlásiče záběru zakázány. 

Vnadění – krmení 

Povolené způsoby 
krmení: 

Krmení je povoleno po zahájení 1. a 2. poločasu i během závodu 

Množství krmení: Není omezeno 

Druhy krmení: Je ZAKÁZÁNO krmit živou návnadou, krví, masem, červy povoleny. 

Zakázané způsoby 
krmení: 

Dle zákona o rybářství č.99/2004 Sb. a vyhl.č.197/2004 Sb. 

Nástrahy 

Povolené nástrahy: Všechno kromě zakázaných nástrah. 

Zakázané nástrahy: Živé a mrtvé rybky, části ryb, maso, chránění živočichové. 

Hodnocení, losování míst a ceny 

Hodnocení, bodování: Měří se každá ryba – 1 cm =1 bod 
Ryby zaseknuté před ukončením poločasu se počítají do výsledku. 
Při rovnosti bodů rozhoduje větší ulovená ryba. 

Zacházení s rybami: S rybami je nutno zacházet co nejšetrněji a po změření je závodník povinen  
okamžitě je vracet opatrně zpět do vody. 

Ponechání ryb: Závodník si nemůže ponechat žádnou rybu, všechny ryby musí být vráceny vodě. 

Losování míst: Losování míst během prezentace od 06:30 do 7:00 hod.  

Ceny pro závodníky: 

Děti do 10 let Prvních tři závodníci obdrží pohár a věcnou cenu, dalších závodníci věcné ceny. 

Děti od 11 let do 15 let Prvních tři závodníci obdrží pohár a věcnou cenu, dalších závodníci věcné ceny. 

Podmínky pořadatele 
Povinné vybavení: Podběrák a vyprošťovač háčků, vezírek 

Sdělení pořadatele: Podběrák se musí používat. Pomoc při vytažení ryby je povolena.  
Závodu se mohou zúčastnit i nečlenové ČRS.  
Protesty po složení kauce 500,-Kč, při neuznání propadá ve prospěch pořadatele.  
Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. 
Každý závodník je povinen na stanovišti udržovat pořádek.  
Pořadatel si BEZPODMÍNEČNĚ vyhrazuje právo změny, či úpravy propozic dle 
aktuálních okolností! 
Závody se konají za jakéhokoliv počasí. 

Zajištění ubytování a strava 
Občerstvení: Zajištěné na břehu rybníka pro závodníky. 

Ubytování: Dle potřeby v místních hotelích a penzionech - pořadatel nezajišťuje. 

Pořádající organizace 

Název: MO ČRS Třeboň 

Adresa: Táboritská 1103, 379 01 Třeboň 

Ředitel závodu: Ing. Petr Jílek 

Hlavní rozhodčí: Jan Klouček 

Doplňující informace:  

 


