
Propozice rybářských závodů dvoučlenných týmů 
Memoriál Vlastimila Vondry  2. - 5. 9. 2021 

 
Termín konání:               2. 9. – 5. 9. 2021 
Startovné:                        5 000,- Kč za tým (v ceně večeře pá, so, oběd so, ne) 
Maximální počet týmů:   30 
Délka závodu:                  48 hodin 
Způsob hodnocení:          vážení pomocí digitálních vah, do výsledku 
                                           závodu se počítá 5 nejtěžších ryby nad 60 cm 
Pořadatel závodu:      Ing. Hrstka Milan, Souběžná 186, 549 41  
                                           Červený Kostelec, tel.: 777 633 193 
 
Charakteristika rybníka: 

Rozloha rybníka:  16 ha 
Největší hloubka:  3,5 m 
Nejmenší hloubka:          0,75 m 
Průměrná hloubka: 1,5 m 
Dno:    bahnito- písčité 
Lovné místo pro tým: cca 18 m  
Rybí obsádka: kapři,  amuři, jeseteři, líni ...   
 
Přihlášení týmů: Tým je závazně přihlášen až po uhrazení startovného. Po 
naplnění maximálního počtu týmů bude registrace ukončena. Přihlášení je možné: 
mailem na adresu info@campbrodsky.cz, telefonicky na číslech 777633193, 
739445762, nebo osobně přímo v kempu Brodský Červený Kostelec. Startovné 
se platí buď poštovní složenkou na adresu pořadatele, převodem na účet 
pořadatele č. 2200071267/ 2010 variabilní symbol platby číslo vašeho mobilního 
telefonu, nebo v hotovosti přímo v kempu.  
 
Časový harmonogram závodu: 
Příjezd a prezentace:   pátek 2.9. 2021 do 10.00 hodin 
Losování stanovišť:     10.00-10.30 hodin 
Příprava stanovišť:     10.30 – 12.00 
Zahájení závodu:         pátek  2.9. 2019 ve 12.00 hodin 
Ukončení závodu:        neděle 5.9. 2019 ve 12.00 hodin 
Vyhodnocení závodu:  neděle 5.9. 2019 ve 13.30 hodin 
 
Pravidla závodů: 
Každý tým může chytat maximálně na čtyři pruty. Každý prut s jedním úvazkem 
a s jedním háčkem bez protihrotu. Lovit se bude z obou stran rybníka. 
Na vylosovaném místě je možné si postavit přístřešek, stan nebo karavan pro 
vytvoření si zázemí k lovu. 
Každý tým loví pouze ve svém území, kterým je výseč vodní plochy, ohraničená 
přibližnou kolmicí ke krajním bodům loviště na břehu. 
V průběhu celého závodu i před ním je použití lodí zakázáno a krmí se pouze 
ze břehu ze svého sektoru. 
 



Ke vnadění lze využít pouze boilies, pelety a metod mix, a to v maximálním 
množství 15 kg na tým.  
Používání zavážecích lodí je zakázáno. V průběhu závodu je povolen pouze lov 
na těžko. Chytá se bez krmítek. 
Používané nástrahy mohou být pouze boilies (ne rohlíkové) a pelety. 
Ryby, které budou podebírány do podběráku, musí být podebírány pouze členy 
týmu a nikým jiným. Pro šetrné zdolání ryby je na mnoha úsecích potřeba si 
jít do vody!!! 
Ulovená ryba musí být uložena na mokrou odháčkovací podložku a zvážena 
přivolaným rozhodčím, nebo uložena do vezírku, pokud není rozhodčí 
momentálně přítomen. Po zvážení musí být ryba ihned puštěna co nejšetrněji zpět 
do vody. Po celou dobu závodu musí být na stanovišti přítomen alespoň jeden 
člen týmu. Pokud chtějí oba dva členové opustit stanoviště zároveň, musí stáhnout 
všechny pruty z vody. V případě odstoupení jednoho člena týmu může druhý člen 
týmu pokračovat v lovu pouze se dvěma udicemi. Pokud se týmu dostane chycená 
ryba do vedlejšího sektoru, může do něj vstoupit s vědomím sousedního týmu. Při 
zdolávání ryby si musí počínat tak, aby sousední tým co nejméně omezil. 
 
V závodu budou započteny tyto druhy ryb: kapr, KOI kapr, amur, jeseter a lín. 
Započítávají se ryby o velikosti nad 60 cm. 
 
Do výsledku se započítává celková váha 4 nejtěžších ulovených ryb. V případě 
shody rozhoduje nejtěžší ulovená ryba, pak nejdelší ulovená ryba. 
Každá ulovená ryba se zapisuje 2x. Jednou do výkazu týmu podruhé do evidence 
rozhodčích. 
Povinná výbava týmu: obuv do vody, velký podběrák min 80 cm, vaničková 
podložka pod ryby, velký ekovezír, pean, háčky bez protihrotu, dezinfekce a 
back leady. 
V případě porušení pravidel bude tým nejprve napomenut. Při druhém porušení 
pravidel bude tým vyloučen ze závodu bez nároku na vrácení startovného. 
 
Protesty: Případné protesty lze předložit pouze řediteli závodu po uhrazení kauce 
200,- Kč. V případě zamítnutí protestu se kauce nevrací. 
Rybářské závody se konají za každého počasí !!! 
Občerstvení:  V ceně startovného jsou 2 večeře a 2 obědy. Jídlo i pití se podává 
ve vodnické restauraci přímo v areálu kempu nebo se vozí na lovné místo.     
Ubytování: v chatkách je možné si objednat na tel.: 739 445 762.  
Cena ubytování v chatkách činí 200,- Kč/noc. 
 
Ředitel závodu: Milan Hrstka, tel.:777633193  
Hlavní rozhodčí: Jan Terifaj, tel.:732554141 
Bližší informace o závodišti: www.campbrodsky.cz 
  
Závod je určen pro pohodáře, kteří se těší, že se opět sejdou společně u vody 
a užijí si nádherný víkend, plný pěkných úlovků, kamarádů a dobré nálady. 
Ceny: Tradiční klid, pohoda, krásné ryby, dobré jídlo a pohodový víkend. 
První 3 týmy obdrží poháry pro vítěze, dále je připravena cena za nejtěžší 
rybu, a jako vždy žádný tým neodjede s prázdnou.  
Těšíme se na vás, vaši kamarádi z Broďáku. 


