
Shaman carp cup Brodský 

Datum akce: 16.9.2022 -  

Shaman carp cup Kemp Brodský 2022 
pořádá teamový závod z ODHOZU v lovu kaprů, amurů 
 
Místo konání: Brodský rybník, Červený Kostelec, Kemp Brodský 
 
Poloha GPS: 50°27′ 59“ N, 16°6′ 15“ E 
 
16.9.22 - 18.9.22 
Počet teamů : 26 
 
Startovné : 10 000 kč 
Přihlášku posílejte na email : 
shamancarpcup2021@seznam.cz 
 
( Přihlašovat se můžete již teď ) 
 
Zpětně Vám přijde pokyn,info o platbě : 
 
Přihláška bude obsahovat : 
- na jaký závod se hlásíte a termín závodu. 
- členy teamu 
- jeden kontakt ( mobil ) 
- název teamu 
 
Hodnocení vítězů: 
Celkové 1. místo - 60 000 kč + 2 poháry + sponzor.dar 
Celkové 2. místo - 40 000 kč + 2 poháry + sponzor.dar 
Celkové 3. místo - 20 000 kč + 2 poháry + sponzor.dar 
 
Nejtěžší ryba závodu : 
- 1 pohár + věcné ceny a 5000 kč 
 
Sektor A - věcné ceny a 2 poháry  + 9 000 kč 
Sektor B - věcné ceny a 2 poháry + 9 000 kč 
 
Časový harmonogram závodu: 
Čtvrtek 15.9.22 
- možný příjezd v podvečerních hodinách, bude otevřena restaurace v kempu 
 
Pátek 16.9.2022 
7:00 prezentace teamů a losování + seznámení s propozicemi 
10:00 START ZÁVODU 
 
Neděle 18.9.2022 
12:00 konec závodu 
14:00 vyhlášení výsledků 
 



Pravidla: 
Závod probíhá systémem chyť a pusť Nonstop..Soutěží se v 2-3 členných teamech, team 
loví na max. 4 pruty, všichni členové teamu mají stejná práva a povinnosti. 
Team může do závodu nastoupit i po zahájení závodu. V tomto případě bude u losování 
zastoupen nestrannou osobou, která za něho vylosuje při hlavním losování místo. 
 
LOSOVÁNÍ MÍSTA , kde bude team lovit bude probíhat ve 2 kolech. 
 
LOSOVÁNÍ : 
-  V 1. kole se losuje pořadí dle přijatých záloh 
-  V 2. kole se losuje lovné místo,kde bude team lovit. 
 
Krmení, nahazování, obsluhu prutů, zdolávání a podebírání ryby můžou provádět 
výhradně jen členové teamu ve svém sektoru. Při krmení, nahazování, zdolávání a 
podebírání, nesmí závodník opustit svůj sektor. Pokud ryba vjede do sousedního sektoru 
a dotkne se montáže sousedního teamu, ryba se počítá. Vstoupit do vody může závodník 
pouze při podebírání a to výhradně před svým sektorem. 
 
KRMENÍ během závodu je možné POUZE : 
- Lopatkou 
-  Kobrou 
-  Prakem 
-  Košíčkem 
-  Katapultem 
-  Rukou 
-  Raketou ( spombem ) 
-  PVA. 
 
JINÉ ZPůSOBY krmení, které tady nejsou vypsány , JSOU  ZAKÁZANÉ !!!!! 
 
Krmení raketou, lopatkou, košíčkem, prakem, katapultem, rukou je povoleno po čas 
celého závodu!!!Označování lovných míst jakýmkoliv způsobem je zakázané.. 
Sondování dna-lovného místa je povoleno pouze markerem! 
Nahazovací ECHOLOT a marker povolen na měření hloubky-!!NE na Označení lovného 
místa!!! 
 
- Zavážení, zaplavávání a zanášení návnad a nástrah zakázané!!! 
V době nepřítomnosti všech členů teamu, nesmí být žádný z prutů nahozen. 
Na místě musí být vždy minimálně jeden člen teamu. 
Závodníci musí použít pouze průběžnou (únikovou montáž). Sestava musí být 
uzpůsobena tak, aby se v případě přetržení vlasce ryba bezpečně zbavila olova. 
 
ZÁKAZ používání pletené šňůry coby šokového návazce !!!ZIG RIG Povolen!!! 
Povinné Backleady NA KAŽDÉM NAHOZENÉM PRUTU !!! 
 
Chytá se na háčky bez protihrotu !!! 
ZÁKAZ používání srkačky !!!ZÁKAZ použití krmítek !!! 
 
Bodovanou rybou je kapr,amur nad 6 kg . 
Závod bude probíhat na 6 nejtěžších ryb . 



 
Počítá se čistá váha po odečtení 
vážícího saku.Vážit se bude všem teamům stejným typem váhy i sakem. 
Sousední team BUDE  u vážení a bude podepisovat váhu sousedního teamu. 
 
DOPORUČUJEME všem teamům vzít si s sebou trojnožku na vážení!!! 
 
Každá ulovená ryba se při vylovení z vody musí položit a šetrně odháčkovat na mokré 
podložce. 
Vyhrává team s největším součtem všech bodovaných ryb. 
 
( pokuď by byla váha ryb obouch teamu stejná - rozhoduje los. ) 
Úlovky okamžitě po zvážení a zapsání do úlovkového listu se vrací zpět do vody. 
 
Lovné metody: pouze položená, vlasová metoda nástraha musí být mimo háček 
Povolené nástrahy: boilie, pelety, boilie těsta, dipy, umělé napodobeniny jmenovaných 
nástrah 
PVA materiál povolen! 
Povolené návnady: boilie, pelety, method mix, dokonale uvařený partikl 
 
Nesmí se chytat: 
- na pečivo, různé foukané kukuřice, puffi a jiné extrudy, červi, žížaly ani jiné živé nástrahy 
Co není dovoleno je ZAKÁZÁNO!!! 
Rozhodčí má právo kdykoli během závodu zkontrolovat kteroukoliv z udic závodníka. 
 
Povinná výbava každého CT: 
- podběrák min. 80 cm rameno 
- peán 
- podložka pod rybu vaničkového typu 
- minimálně 2 saky na uchování ryb 
- vážící trojnožku 
- mobilní telefon, který uvede při registraci jako kontaktní. Je nutno zajistit si jeho provoz 
po celou dobu závodu. 
 
Protest: 
Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na 
porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Při vznesení protestu musí 
team složit kauci 1000,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Bude-li protest uznán jako oprávněný, 
kauce bude vrácena v plné výši. Případný protest řeší Hlavní rozhodčí(což je Hlavní 
pořadatel závodu). 
PRVNÍ PORUŠENÍ PRAVIDEL ZÁVODŮ BUDE TRESTÁNO ANULOVÁNÍM VŠECH ÚLOVKŮ 
DO DOBY ZJIŠTĚNÍ PORUŠENÍ PRAVIDEL ROZHODUJE POŘADATEL ZÁVODU. 
DRUHÉ PORUŠENÍ PRAVIDEL BUDE TRESTÁNO DISKVALIFIKACÍ TEAMU S OKAMŽITÝM 
VYKÁZÁNÍM A STARTOVNÉ TEAMU V JEHO PLNÉ VÝŠI PROPADNE ORGANIZÁTOROVI 
ZÁVODŮ!!! 
ROZHODUJE HLAVNÍ POŘADATEL ZÁVODU. 
Závodníci se závodu účastní na Vlastní nebezpečí!!!!! 
Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za způsobené škody. 
Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o účast v závodě. 
Pořadatel si při nenaplnění závodu vyhrazuje právo ponížit výhry. 



Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic. 
Úhradou startovného závodníci souhlasí s propozicemi..(v případě řádné omluvy, min 10 
dní před závodem bude startovné vráceno v plné výši) 
Úhradou startovného závodníci souhlasí s pořízením foto a videodokumentace z akce. 
 
Pořadatel závodu : Marek Oros, 727827747 

 


