
 

Závody sponzorují město Lázně Bohdaneč a obec Rybitví. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Závodí se na 1 prut nejvýše se dvěma návazci a jednoduchým háčkem. 
2. Soutěžní rybou je KAPR, LÍN, BOLEN, CANDÁT, ŠTIKA, AMUR, UHOŘ, SUMEC, PSTRUH 
3. Dovolené nástrahy jsou pouze dle rybářského řádu. 
4. Zdolávání ryby dle rybářského řádu. 
5. Závodník si smí ponechat 1 ks kapra nad  40 cm - bez výměny za větší kus a 3 ulovené pstruhy. 

Pstruzi se po zdolání nevracejí do vody, pokud si ho závodník neponechá odevzdá ho rozhodčímu. 
6. Vnadění je povoleno pouze v průběhu závodů. 
7. Pro závodní úsek je úsekový rozhodčí, který bude provádět měření a zápis do úlovkového lístku.  

Nelze poskytovat úlovky jinému závodníku. Úlovek, který nezměřil a nezapsal rozhodčí je neplatný!!! 
Hodnocení:  1cm = 1bod. Výjimkou v hodnocení je PSTRUH -  ulovený kus se neměří, započítává 
se 25 bodů. Vítězem je závodník s nejvyšším počtem dosažených bodů.  

8. Podseknutá, nebo jinak nesportovně ulovená ryba se nezapočítává. 
9. Při rovnosti bodů rozhoduje počet ulovených kaprů, při rovnosti ulovených kaprů rozhoduje větší kapr 

a dále los. 
10. Závody budou probíhat ve dvou poločasech. Místa budou určena náhodným přiřazením již před 

závodem a losována budou obě čísla současně.  
11. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí. 
12. Každý závodník je povinen chovat se dle rybářského řádu a respektovat sbor rozhodčích a pokyny 

pořadatelského sboru. 
13. V případě nespokojenosti může závodník podat po skončení závodů protest řediteli závodu, písemně 

do 20 minut se vkladem 1000,- Kč na každý protest. 
14. Závody se konají za každého počasí. 
15. Závodní voda bude před závodem zarybněna kaprem a pstruhem. 
16. Ceny budou předány do 60min. po ukončení závodu. 
17. Startovné  200,-Kč pro zdravotně postižené /ZTP/, děti a mládež do 18 let startovné 100,- Kč.  
18. Počet míst omezen. 

 
Z průběhu závodu bude vytvořena fotoreportáž. ( https://jft-lb.webnode.cz/ ) 

5:00 – 6:15  hodin Losování míst a prodej vstupenek 

6:15 – 6:30  hodin Přivítání závodníků a hostů 

6:30  hodin Zahájení  závodů - START 

6:30 – 9:00  hodin 1.poločas 

9:00 – 10:00  hodin Přestávka(změna míst) 

10:00 – 12:00  hodin 2.poločas 

12:00 – 13:00  hodin Hodnocení a vyhlášení 

 

https://jft-lb.webnode.cz/

