
OTEVŘENÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE DO 15 LET 
(OD ROČNÍKU 2000 VČETNĚ) 

„ZLATÁ RYBKA“ 
 

MO-ČRS v Polici nad Metují, Vás co nejsrdečněji zve, na rybářské závody 
mládeže do 15 let, které se budou konat v neděli 10. května 2015, na RYBNÍKU 
HONY v Pěkově u Police nad Metují. 
 

ÚČASTNÍK ZÁVODU NEMUSÍ BÝT ČLENEM ČRS. 
 

PROGRAM A PROPOZICE ZÁVODU MLÁDEŽE,               
V NEDĚLI 10. 05. 2015 

• 06.00 - 06.55 prezence a losování míst  (poctivé ruličky) 

• 06.55 – 07.00 zakrmení 

• 07.00 – 09.00 1. poločas závodů 

• 09.00 – 09.25 Občerstvení a přemístění na 2. poločas 

• 09.25 – 09.30 zakrmení 

• 09.30 – 11.30 2. poločas závodů 

• 12.00 –              vyhlášení výsledků závodů 
 

STARTOVNÉ:    50 Kč 
LOV:       1 prut 
ZPŮSOB LOVU:   položená, feeder nebo plavaná (maximálně jeden háček) 
 

VÝBAVA JEDNOTLIVCŮ:   dle rybářského řádu (podběrák, vyprošťovač háčků                               
(koš nebo vezír na ryby), nástrahy a návnady rostlinného i živočišného původu 

 
ZAKRMOVÁNÍ:  Povoleno 5 minut před každým poločasem a také v průběhu lovu. 
    (luštěniny pouze vařené) 
 

HODNOCENÍ:  kapr –  1ks/ 50bodů   amur –  1ks/70 bodů  
                           štika a candát – 1KS/ 100bodů  lín –   1ks / 20bodů 
       bílá ryba –  1KS/10bodů   karas –  1KS/ 10bodů 
Zlatý karas  ve všech barevných variacích:   1 ks/  100 bodů 
 

V tomto závodu se letos bude soutěžit ve dvou kategoriích. Mládež do 15 let a v kategorii 
rodičů s dětmi. V kategorii mládeže do 15 let smí rozhodčí, nebo jiná osoba pomoci 
závodníkovi podebrat ulovenou rybu, jinak si musí závodník, se vším ostatním, poradit 
také sám!  



V nově vzniklé kategorii rodičů s dětmi se předpokládá, že závodník – dítě ještě nezvládá 
všechny náležitosti rybolovu a manipulaci s rybolovným náčiním a tedy, že mu starší 
doprovodná osoba pomáhá s více úkony, než jen s podebíráním ryby.  
Započítávají  ryby  zaseknuté v časovém limitu a zdolané maximálně do 15minut po 
skončení poločasu! 
Při shodě bodů: 1 - Počet kusů ulovených ryb 
   2 - početkusů ulovených ry za první poločas 
   3 - počet kusů ulovených ryb za druhý poločas 
   4 - los 
__________________________________________________________________________ 

 
PŘIBLIŽNÁ OBSÁDKA RYBNÍKA:  
 3q K5 - 6  
 10 q K4  
 10 q K3  
 1 q A5  
 dále candáti, líni, plotice, perlíni, karasi. 
 
___________________________________________________________________________ 
Pro závodníky jsou zajištěny hodnotné ceny. 
V průběhu obou dnů bude možno zakoupit občerstvení. 
Na tuto velmi zajímavou akci zveme též veřejnost. 
V průběhu závodů bude možno zakoupit též hostovací povolenky (denní, třídenní, 
sedmidenní, třicetidenní a roční). 
 

organizace závodů:  MVDr. Miroslav Kulich – hospodář MO – Police nad Metují 

                                                                         tel: 602 628 885 
                                                                    email: m.kulich@c-box.cz 

Přihlášky, informace a dotazy vyřizuje: Riesner Petr722712203 
                                                                   email: petrriesner@seznam.cz  

 

VZHLEDEM K PŘÍPRAVĚ A ORGANIZACI ZÁVODŮ VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE SE 
VČAS PŘIHLÁSILI TELEFONICKY NA VÝŠE UVEDENÝCH ČÍSLECH. TOTÉŽ PLATÍ I 
PŘI NÁHLÉM ODŘEKNUTÍ ÚČASTI V ZÁVODECH. 
 
                            Organizátor si vyhrazuje případné změny. 
 

     DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM. 


