
Pod záštitou  Územního svazu města Prahy
 pořádá

MO ČRS  Ouběnice

Dětské rybářské závody dětí do 15 let věku v rybolovu na 
revíru ČRS ÚSMP Kocába 1a  číslo revíru  401006 - 3, Splavěcí Ouběnice

dne 15. 6. 2019

Propozice
Sraz všech účastníků a společný nástup závodníků je  v     7,00 hod. na  hrázi rybníka – Splavěcí  

Doprava :    1./ individuelní  - samostatně 

Účast
Děti  MO – Ouběnice do 15 let věku – vzhledem k omezenému prostoru a míst k rybolovu 
budou přednostně  umístěny děti registrované v MO Ouběnice a po umístění našich mladých 
členů  budou zbylá místa obsazeny  ostatními dětmi z jiných organizací. 
     

Každý závodník musí mít u sebe platnou povolenku, členskou legitimaci a rybářský 
lístek.

Registrace :   na místě bez přihlášek 
Rezervace míst  předem se nepřipouští. 

Organizace závodů

Prezentace závodníků
06:30 hod. – 6:50 hod.

Občerstvení  bude zajištěno pomocí stánku.
Závod je organizován jako dvoukolový.  Více se dozvíte při prezenci  a společném nástupu

Časový plán závodu
                                                                              
07:00 –   9:15 I. kolo závodu
  9:25 – 11:30  II. kolo závodu
11:30 – 11:45 úklid závodních úseků a zakončení závodu
12:00 vyhlášení výsledků



Způsob rybolovu

Chytá se podle platného rybářského řádu a jeho dodatků s výjimkou lovné míry. Ryby se po 
změření vrací zpět  do revíru. Každý si může jednu ulovenou rybu ponechat. 
    
Lovit se bude  na jeden prut s jedním nebo dvěma návazci.  
Bez vnadění a krmítek. 

Všeobecné podmínky lovu

Pokyn k zahájení, přerušení a ukončení závodu vydává HLAVNÍ rozhodčí.  Pořadatelé a 
úsekový rozhodčí budou dbát na řádný průběh závodu. Při lovu mohou závodníkovi pomáhat 
členové doprovodu  ale pouze v podebírání ulovené ryby, při vyprošťování háčku, nebo 
opravě udice. Jakýkoli jiný zásah, než výše uvedeného bude závodník  vyloučen ze 
soutěže.

Úlovky a jejich hodnocení

Loveny a hodnoceny budou všechny druhy ryb. Hodnocení bude provedeno měřením  po 
ulovení  a to pouze úsekovým rozhodčím.  Je možno, aby si závodník ponechal 1 kus mírové 
ušlechtilé ryby, mimo dravých, ale je nutné je řádně zapsat do dokladů. 
Ryby budou hodnoceny takto:     každý 1 cm změřeného kusu = 1 bod



Určování pořadí

V rámci závodu při určení pořadí rozhoduje  (nejvyšší  počet bodů) 

Všem mladým závodníků přejeme při závodech mnoho zdaru a co nejvíce úlovků a 
radosti ze sportovního zápolení.

                                                                                                  Výbor MO Ouběnice
 


