
II.ROČNÍK - MEMORIAL ROMANA ZBOŘILA NA BROĎÁKU 2020 O 
PUTOVNÍ POHÁR 
Datum akce: 16.4.2020 - Přidat do kalendáře v mobilu 

 
Zaměření: Kaprařina 

Kraj: Královéhradecký 

Jarní závody 66 hodin na 4 nejtěžší ryby- Kapr,Amur 
 
Datum závodu 16.4. - 19.4. 2020 
 
Místo konání - Brodský rybník-Červený Kostelec 16 ha 
http://www.campbrodsky.cz/rybareni/ 
 
Maximální počet 2-3 členných týmů- 28 
 
Startovné 8 990,- 
 
Časový rozpis závodu; 
 
Čtvrtek 16.4. - 13.00 -15.00 - prezentace Týmů- občerstvení,možnost oběd                        
                        15.00 - 15.30 - losování míst 
                        15.30 - odjezd na svoje místa,příprava 
                        16.30 - povoleno zakrmování -pouze kobra,lopatka,prak 
                        18.00 - začátek závodu 
Neděle  19.4. - 12.00 - konec závodu 
                        12.45 - 13.15 - oběd v restauraci 
                        13.15 - vyhlášení výsledků 
 
Možnost s přihlášením objednat stravu 3x oběd, 3x večeři za cenu 590,-Kč na osobu.Stravu můžete zaplatit 
se startovným a nebo potom na místě, ale objednat si to musíte dopředu, určitě to stojí za to , výborný jídlo 
a velké porce od zlatých kuchařek,jídlo bude samozřejmě roznášeno do sektoru. 
 
-Menu na závody; 
 
-Čtvrtek 16.4. ; Oběd -  každý sám dle zájmu, kdo bude chtít 
 
                        Večeře- krkovice na pivu, bramboráčky                            
 
-Pátek 17.4.  ; Oběd - výpečky,bramborové špalíčky, zelí  
 
                      Večeře - kuřecí stehýnko na divoko, vařený brambor 
 
-Sobota 18.4. ; Oběd  - vepřový řízek,bramborový salát 
 
                        Večeře - svíčková pečeně na smetaně,houskový knedlík 
 
-Neděle  19.4. ; Oběd - kuřecí plátek zapečený ve smetaně,hranolky 
 
Ceny ; 
 
1.Místo  -    40 000,-  + 2 velké poháry +Velký putovní pohár 
 
2.Místo  -    26 000,-  + 2 poháry 
 
3.Místo  -    18 000,-  + 2 poháry 
 
4.Místo  -    cena v hodnotě  -  8 000,- 
 
5.Místo  -    cena v hodnotě  -  5 000,- 
 

https://calendar.google.com/calendar/gp#~calendar:view=e&bm=1&action=TEMPLATE&text=II.RO%C4%8CN%C3%8DK+-+MEMORIAL+Romana+Zbo%C5%99ila+na+Bro%C4%8F%C3%A1ku+2020+o+putovn%C3%AD+poh%C3%A1r+&dates=20200416T000000/20200416T235959&details=propozice%3A+https%3A%2F%2Fwww.mrk.cz%2Fkalendar.php%3Fid%3D48875&location=&trp=false
https://www.mrk.cz/kalendar.php?menuid=2
https://www.mrk.cz/kalendar.php?menuid2=7
http://www.campbrodsky.cz/rybareni/


6.Místo  -    cena v hodnotě  -  3 000,- 
 
Vítěz sektoru A  -  6 000,-  + 2 poháry 
 
Vítěz sektoru B  -  6 000,-  + 2 poháry 
 
Vítěz sektoru C  -  6 000,-  + 2 poháry 
 
Vítěz sektoru D  -  6 000,-  + 2 poháry 
 
Nejtěžší ryba závodu Kapr,Amur  - 5 000,-  + 2 poháry 
 
2.nejtěžší ryba závodu Kapr,Amur  -  3 000,-  + 2 poháry 
 
První chycená ryba Kapr,Amur nad 16 kg  - 3 000,- 
 
První bodovaná ryba závodu - 2 l Slivovice + balíček 1000,-Kč 
 
Poslední bodovaná ryba závodu - 2 l Slivovice + balíček 1000,-Kč 
 
Když bude první bodovaná ryba nad 16 kg tak samozřejmě má závodník obě ceny (1 bodovaná+ 1 nad 16 
kg) 
 
Soutěž o 1. hodnotnou cenu pro tým v hodnotě  3000,- / bude zveřejněno na místě/ 
 
Tři ceny útěchy - na závěr budou vylosovány 3 týmy kteří se neumístili v  závodě o hodnotné balíčky  - 
Pozdrav z Hané /3x balíček po 1000,-kč/  
 
První tři týmy nemají nárok na  sektorovou výhru. 
 
Pro dětský tábor na Broďáku dáváme dárky v hodnotě 5000,-Kč . 
 
Pro každý tým balíček kosmetiky v hodnotě 500,- Kč 
 
 
  Přihlášení a úhrada startovného; přihlášení zasílejte na email 
-                                                    jozef.kaspar@seznam.cz  - název týmu +telefon 
                                                    
 
Úhrada startovného na B.Ú ; 2701508033/0800  
Zahraniční tým B.Ú. ; CZ11 0800 0000 0027 0150 8033 
 
Startovné můžete uhradit na dvakrát, půlku 4495,- do 30 dní a druhou část do 20.3.2020 . Po 31.3. nebude 
vráceno startovné, tým si musí zajistit náhradu. 
 
Pořadatel závodu; Foukal Jaroslav, Kašpar Josef -  736750230 
Hlavní rozhodčí  ; Vémola Jiří -  605521055 
 
 
NÁSTRAHY: boillie,pelety i plovoucí  6-30 mm ,obalovací těsta, boostery a dipy  povoleny 
 
NÁVNADY A VNADĚNÍ: boillie,pelety,mikropelety- vnadění jen ze břehu -Kobrou,lopatkou,prakem a 
PVA  materiálem po celý závod . Krmítkové směsi,methodmixy a partikly jsou zakázany, takže nesmí být 
uloženy v lovném sektoru. Lopatkou se smí vnadit pouze suchá směs,nesmí se tvořit s mikropelet koule a 
házet je lopatkou, zakrmování jen ze břehu.Markr na zmapování dna povolen před závodem. 
 
POVOLENÁ TECHNIKA LOVU: Povinný jsou zadní olova (backlady) !!!každý tým chytá na 4 pruty s 
koncovou udicí s jedním jednoháčkem bez protihrotu(možnost zamáčknutý hrot,ale důkladně,bude 
kontrola).Montáž musí být taková, aby v případě utržení došlo k uvolnění zátěže- průběžná montáž.Lov 
probíhá pouze na odhoz ze břehu.V případě použití odhozové šňůry-vlasce musí být průměr kmenového 
vlasce min.0,30mm.Je-li jako odhozová šňůra použita pletenka,musí být před vlastním návazcem použita 
šňůra s olověným jádrem a to o délce min. 1 m.Je-li použit monofil,musí být jeho průměr min.0,30 
mm.Návazec může být nejdéle 1 m. Rozhodčí má právo kdykoli zkontrolovat použitou nástrahu,návnadu a 
montáž.Je přísně zakázáno používat srkačky a neprůjezdné montáže. 



 
 
BODOVÁNÍ A URČENÍ POŘADÍ;  bodovanou rybou je Kapr a Amur s váhou vyšší jak 6 kg(tolerance 
15dkg),nejtěžší 4 ryby vyhrávají, když už má tým chyceny 4 bodované ryby a chytne další a ta je těžší než 
některá ze čtyř,tak si ji napíše,to vše za asistence rozhodčího.Počítá se váha, takže může někdo vyhrát i na 
dvě nebo tři ryby,když v součtu budou mít více kg.Díky tomu má každý šanci až do konce a bude to 
napínavé .Tým si může rybu sám zvážit a když je menší než čtyři ryby co má zapsané, tak ji neprodleně 
vrací do vody.Do příchodu rozhodčího při ponechání ryby na zvážení,je potřeba použít Eko sak, když 
rozhodčí řekne že přijde hned,tak stačí ponechat rybu ve vaničce,samozřejmě se oni postarat.Při vážení 
může být přítomen i jeden člen sousedního týmu, jinak smí do cizího sektoru vstupovat pouze rozhodčí a 
osoby,kterým to bude dovoleno od majitelů sektoru. 
 
 
Povinná výbava: podložka vaničkového typu,nejlépe vanička cca 100x50cm 
                          podběrák min. 80cm rameno 2x 
                          Eko saky min. 2x 
                          klinik na ošetření 
                          zadní olovo - backlady ! 
                          váha 
Losování : losování proběhne 2 kolově, první se vylosuje pořadí v jakém se bude losovat o závodní místa a 
to podle toho jak se kdo přihlásí do závodu a potom podle toho jaký číslo si kdo vylosoval od 1 do 30 . 
 
PRAVIDLA LOVU:lovící je povinen zachovávat pořádek a chovat se šetrně ke krajině a přírodě,neobtěžovat 
ostatní rybáře.Lovící je povinen zacházet šetrně s rybami, při zdolávání,vylovení,focení a pouštění.Focení 
je dovoleno pouze nad podložkou nebo vaničkou a to co nejrychleji, focení úlovků ve stoje přísně 
zakázáno.Je přísně zakázáno poškozovat okolní porost.Rozdělávání ohně je povoleno pouze na 
nadzemním grilu.Po skončení závodu je každý povinen uklidit svůj sektor. 
Při porušení pravidel je možný podat protest u hlavního rozhodčího, složením kauce 1000,-kč, když bude 
protest neoprávněný, propadá kauce pořadateli.Při zjištění porušení pravidel,bude udělena výstraha,při 
druhém porušení může být tým diskvalifikován. 
 
PROVOZNÍ ŘÁD: Jedná se o soukromou akci.Každý lovící je povinen se řídit provozním řádem a pravidly 
lovu.Lovící odlovují ryby na vlastní nebezpečí, případná majetková škoda a újma na zdraví nebude lovícímu 
hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou zodpovědnost.Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel 
závodu, při nenaplnění všech míst také na ponížení výher.Závodní týmy s tímto souhlasí a stvrzují to 
zaplacením startovného. 
Během závodů,prosíme o dodržování rybářské etiky a slušného chování jak k přírodě tak k okolí a 
dodržování relativního klidu u vody. 
 
CO NENÍ DOVOLENO, TAK JE ZAKÁZÁNO !!! 

 


