
Závodní řád pro Dětské rybářské závody v Syrovicích,  

   které se uskuteční  na rybníku v Syrovicích   

  dne 26. 4. 2014 od 7:00 hod. do 11:00 hod  

Upozornění pro rodiče dětských závodníků  

Jedná se o závody dětí ve věku 8 až 15 let - ne závody rodičů - děti budou 

chytat samostatně a rodiče (doprovod - zákonní zástupci) budou od dětí 

odděleni páskou.          

 Za porušení této podmínky bude závodník vyloučen ze soutěže. 

1. Rybářské závody se uskuteční dne 26. 4. 2014 na rybníku v Syrovicích          

od 7 hod. do 11 hod. Závody se konají za každého počasí. Vedení závodů        

si vyhrazuje právo provést za mimořádných okolností přerušení, ukončení,      

či úpravy v propozicích závodů. 

2. Každý úsek je řízen komisařem, který podléhá vedení závodů.  

3. Při lovu se smí používat pouze jeden prut, maximálně se dvěma návazci. 
Použití feederových prutů a tzv. bičů je zakázáno. 

4. Vnadění během závodů je povoleno dle platného rybářského řádu! 

5. Za činnost v závodním sektoru zodpovídá přidělený komisař úseku. V případě 

nutnosti má právo sám manipulovat s prutem, ev. pomoci s vylovením ryby. 

S opravou udice nebo montáže udice smí pomoci rodič/doprovod pouze mimo 

závodní sektor závodníka (za páskou). 

6. Při manipulaci s udicí se závodník řídí platným rybářským řádem. 

7. Hodnotí se všechny druhy ryb. Za každý centimetr ulovené ryby, která 

má zákonem stanovenou míru, se přiděluje jeden bod. Ostatní, tzv. bílá 

ryba, se jeden kus hodnotí jedním bodem. Výhercem se stává závodník 

s nejvyšším počtem bodů, v případě rovnosti bodů rozhoduje počet 

ulovených ryb. Samostatně se hodnotí kategorie nejdelší ryba a 

kategorie nejrychleji ulovená ryba. V této kategorii je nejrychleji 

ulovená ryba jakýkoliv druh ryby vytažené na břeh. Vytažení ohlásí 

komisař. Ryby měří a zapisuje pouze komisař. Závodník má povinnost 

kontroly zápisu komisařem. 

8. Chování a výstroj závodníka se řídí rybářským řádem (zacházení s rybou, 

pean atd.) Navíc závodník musí mít k dispozici podběrák. 
9. Po skončení závodu potvrdí rozhodčí i závodník svým podpisem správnost 

zapsaných úlovků. 

10. Soutěžící si může ponechat ryby dle rybářského řádu platného pro tento revír a 

nesmí jej měnit (ve startovním lístku bude rozhodčím zakroužkován). 

11. Všechny ponechané ryby musí být ponechány živé !!! 
12. Podmínkou účasti na závodech je platné členství a povolenka pro rok 

2014. 

13. Při porušení tohoto závodního řádu bude závodník ze závodu 

vyloučen. 


