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Hlavní cena závodu dospělých –týdenní zájezd do Řecka!!! 
 
Ve dnech 8. a 9. 6. 2013 se koná již sedmý ročník rybářských závodů na 
rybníkách v malebném prostředí Zámeckého parku v Opočně. Na místě 
připraveno vynikající občerstvení, závodníci se postarají o zajímavou 
podívanou-revír je bohatě zarybněn, mezi úlovky se může vyskytnout i sumec -
albín, zlatý kapr, kapr i více než pětikilový, zubatá štika a mnoha dalších… 
 
 
Program: sobota 8. 6. 2013                               neděle 9.6. 2013 
Závody dospělých:                                            Závody dětí: 
7,00 – 9,30 první poločas                                  8, 00 – 10,00 první poločas 
9,30 – 10,30 přestávka                                      10, 00 – 11,00 přestávka 
10,30 – 13,00 druhý poločas                             11,00 – 13,00 druhý poločas 
13,30 – 14,30 vyhlášení výsledků                     13,30 – 14,30 vyhlášení výsledků 
 
Hlavní sponzor: CA MARIN – Miroslava Počarovská DiS 
 
Hlavní sponzor závodu dětí: Mobil Tuning – Petr Rohlena Ing. 
 
Informace, propozice: www.mo-opocno.cz, zdevas@seznam.cz, 
 tel.: (+420) 737 384 765 - Zdeněk Vašíček 
     
 

Jménem pořadatelů Vás co nejsrdečněji zve 
Zdeněk Vašíček, ředitel závodů, hospodář MO ČRS Opočno 

 
 
 



MO ČRS Opočno si Vás dovoluje pozvat na již  sedmý ročník rybářských závodů v malebném prostředí Zlatého potoka 
v Zámeckém parku v Opočně ve dnech 8.a 9. 6. 2013. 
 

Zámecký pohár 2013 
 

Program: 
 
8. 6. 2013 (sobota) závody dospělých   Startovné 300,- Kč            9. 6. 2013 (neděle) závody dětí   Startovné 50,- Kč 
5,45 – 7,00 hod. losování, prezentace,                                              7,00  – 8,00 hod. losování, prezentace, 
od 6,55 hod. povoleno vnadění                                                         od 7,55 hod. povoleno vnadění 
7,00 – 9,30 hod.   1. poločas                                                              8,00 – 10,00 hod.   1. poločas 
9,30 – 10,30 přestávka, občerstvení, změna místa                            10,00 – 11,00 přestávka, občerstvení, změna místa 
10,30 – 13,00   2. poločas                                                                 11,00 – 13,00   2. poločas 
od 13,00 spočítání výsledků, vyhodnocení                                       od 13,00 spočítání výsledků, vyhodnocení 
 
Bodování: Tzv. bílá ryba (plotice, perlín, cejn, ouklej, slunka) do 15 cm vč. – 1 ks = 1 bod 
Vše ostatní - 1cm = 1 bod, bodují se pouze ryby chycené v hlavové části! 
Lovit je povoleno pouze na jednu udici s jedním návazcem, návnady a nástrahy dle rybářského řádu. Všichni rybáři závodí 
na vlastní nebezpečí! Závody se konají za každého počasí.   Se všemi ulovenými rybami je třeba zacházet maximálně šetrně! 
Do Zámeckého parku je přísný zákaz vjezdu všech vozidel, včetně kol! 
Charakter: 2 průtočné rybníky, hloubka 0,5 – 2m, ryby:kapr, amur, lín, plotice, perlín, karas,… 
Vynikající bohaté občerstvení připraveno, stejně tak množství krásných hodnotných cen –  
Hlavní cena pro dospělé: Zámecký pohár+týdenní zájezd do Řecka!! 
Hlavní cena pro děti: Zámecký pohár+mobilní telefon!! 
 
Za pořadatele MO ČRS Opočno Zdeněk Vašíček, ředitel závodů, hospodář MO 
Veškeré dotazy rád zodpovím na tel. 737 384 765 nebo e-mail: zdevas@seznam.cz 


