
Rybářské závody o Pohár MO Brno 5  
 

 Propozice a pravidla pro r. 2014: 

 

1. Podmínkou účasti v poháru je věk soutěžícího od 8 do 15 let.  

 

2. Závodník musí absolvovat všechny tři pohárové závody (termíny uvedeny níže). 

 

3. Každého závodu se účastní minimálně jeden pohárový komisař jmenovaný pořadatelem  

 (výborem MO Brno 5). 

 

4. V pohárovém hodnocení se sčítají jednotlivá umístění v dílčích závodech poháru. Vítězem se stává  

 závodník s nejnižším součtem umístění. V případě shody součtu pořadí rozhodne o vítězi větší ryba – 

 tj. kdo ze závodníků se shodným nejnižším součtem chytil v průběhu pohárových závodů (všech tří) 

 největší rybu, rozhodují centimetry - ne druh a hmotnost. 

 

5. Závodu se účastní mládež do 15-ti let, nikoli rodiče, manipulace s prutem je povolena pouze 

 soutěžícím. Nedodržení tohoto pravidla ve kterémkoli ze tří pohárových závodů povede 

 k vyloučení závodníka ze soutěže o pohár MO Brno 5. Výjimkou je podebrání ryby do podběráku. 

 

6. Závodník musí předložit platnou povolenku k rybolovu pro rok 2014, členskou legitimaci se 

 známkou pro rok 2014 a platný rybářský lístek. V případě soutěžícího mladšího 8 let (včetně) je 

 možný lov na „jeden prut rybáře staršího 18-ti let“, který předloží výše uvedené doklady. Tento 

 rybář se závodů neúčastní a není mu umožněn lov na druhý prut v průběhu závodu. 

 

7. Termíny konání jednotlivých pohárových závodů: 

 

1. závod - 26. 4. 2014   Syrovice od 7:00 do 11:00 

   nádrž U mlýna; revír 461 213 - Svratka 2B 

 

2. závod - 4. 5. 2014 Hrušovany u Brna od 7:00 do 12:00 

   nádrž Požární, revír 461 138 Svratka 2A 

 

3. závod - 10. 5 .2014 Opatovice od 7:00 do 11:00 

   nádrž Návesní, revír 461 012 Cézava 1A 

 

  Každý pohárový závod je řízen místními pravidly. Na dodržování pravidel dohlíží mimo  místních 

  rozhodčích i pohárový komisař jmenovaný výborem MO. 

 

8.  Komisaři jmenovaní výborem MO Brno 5: 

 

  Ing. Tomáš Opravil 

  p. Josef Homola 

  Ing. Lukáš Vetešník 

  Ing. Rostislav Šveňha 


