
 

 

 
Vážení rybáři, 

 
MRS, z. s. PS Břeclav Vás srdečně zve 

 
na rybářské závody v plavané a feederu 

 
„Light carp cup 2020“ 

 

 
 
Datum konání: sobota 6. 6. 2020 
 
Místo konání: rybník Včelín (6 ha nádrž zasazená do malebné oblasti cca. 800 m  
                        od centra Břeclavi směrem na Mikulov) 
 
Zarybnění nádrže: ve třech vlnách (březen – červen 2020) 
  
Propozice: 
 
Soutěží jednotlivci. Každý závodník loví maximálně na 1 prut. Startovné 400,- Kč. Pokud 
dojde k odhlášení závodníka po 31. 5. 2020, startovné se nevrací. Přihláška k závodu se 
stává platnou po zaplacení startovného. 
Registraci lze zrušit do 31. 5. 2020 (včetně). V případě nedodržení termínu startovné 
propadá ve prospěch pořádající organizace.  
 
Kapacita nádrže omezena na 40 závodníků. Číslo závodního místa je závodníkovi sděleno 
při zakoupení závodní povolenky. Závodní místa budou losována. Losuje se pouze jednou, 
výměna místa není možná. V případě nenaplnění kapacity závodu bude závodníkovi 
přiděleno číslo závodního sektoru na základě pořadí, v rámci kterého si závodní povolenku 
zakoupil.  
 
H a r m o n o g r a m 

 4.45 - 5.00    prezentace a losování   
 6.00 -          11.00  závod  
 11.30             vyhlášení výsledků a odměnění vítězů  

Povolené způsoby lovu: plavaná a feeder  
 
Loví se dle Bližších podmínek pro výkon rybářského práva a propozic závodu. Maximální 
množství návnady je 15 l v navlhčeném stavu. Vnadit se smí nejdříve 30 minut před 
začátkem závodu a následně během celého závodu. Povolené nástrahy upravují Bližší 
podmínky výkonu rybářského práva na mimopstruhových revírech (oddíl V. Rybářské nářadí, 
způsob lovu a nástrahy). Maximální povolené množství živých nástrah je 2,5 l. 

Po možné kontrole a případném převážení krmení je povoleno opustit závodiště pouze se 
svolením sektorového rozhodčího. Návštěvy se budou hlásit u sektorových rozhodčích, jinak 
nemají povolen vstup do závodiště. 

Příprava zázemí lovného místa je povolena od 5:00 hod. Přípravou se rozumí postavení 
bivaku a vlastní příprava lovného místa. Do 5.30 je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem 
zakrmovat, markrovat a používat krmné košíčky.  



 

 

Dále je před a během závodu zakázáno měřit hloubku echolotem, sonarem označovat lovné 
místo bójkou, používat jakoukoliv elektroniku (RC modely, drony, echoloty…), během závodu 
vstupovat do vody, používat umělé nástrahy, kovové nástrahy, mušky, živé nebo mrtvé ryby, 
jejich části a jikry. 

Povolené vnadící pomůcky. Lopatka, kobra, raketa, prak, PVA materiály, krmný košíček. 
Závodník smí krmit jen ze svého sektoru! Marker povolen během závodu, ale jen na měření 
hloubky, nikoli jako označení lovného místa, a to maximálně po dobu 5 minut. Je výslovně 
zakázáno použití zavážecí loďky, člunu a echolokačních zařízení. 

Feeder - vybavení a nářadí 

Při závodech se smí chytat vždy jen na jeden prut. Libovolné množství prutů může mít 
závodník připravené k lovu. Prut musí být feederový, winklepickerový nebo pickerový s 
výměnnou špičkou.  

Montáž je povolená pouze s jedním návazcem s jednoháčkem a potápivou nedělenou zátěží. 
Košík smí být od háčku při napnutém stavu maximálně 2 m (délku návazce může zkrátit v 
propozicích pořadatel). Sestava nesmí obsahovat splávky, plovátka, polystyrén a podobné 
plovoucí části. Maximální velikost košíku je 5x7cm. K signalizaci záběru slouží výhradně 
feederová špička prutu, žádné jiné signalizátory se nesmí používat. 

Plavaná - vybavení a nářadí 

Povolen je lov na nástrahu, která může být v pohybu (unášena proudem vody) nebo i v klidu. 
Ta může být nastavena v libovolné výšce vodního sloupce. Nastavení nástrahy zabezpečuje 
splávek. Pohyb nástrahy může být lovícím aktivně ovlivňován. Prut musí být matchový, ale 
použít je možné také pruty s označením light carp, pruty bolognesové, případně děličky. 
Pruty je možno umístit v různých typech stojánků nebo držet v ruce. Bodovaná ryba. Pro 
určení pořadí při rovnosti bodového součtu je rozhodující součet bodů (množství ulovených 
ryb v poslední hodině závodu). 

 
Kapr obecný 

 
100 bodů 

Karas stříbřitý 
 

5 bodů 

Cejnek malý, cejn velký, cejn sinný 
 

5 bodů 

Lín obecný 
 

100 bodů 

Amur bílý 
 

100 bodů 

Tolstolobik bílý 
 

100 bodů 

Jelec jesen, jelec tloušť 
 

5 bodů 

Ostatní: plotice, perlín, ouklej, hořavka 
 

2 body 

Candát obecný 
 

100 bodů 

Štika obecná 
 

100 bodů 

Sumec obecný 
 

100 bodů 

Bolen dravý 
 

100 bodů 

Okoun říční 
 

100 bodů 



 

 

                                                                                                                                                                               
Velký důraz bude kladen na šetrné zacházení s rybou. 
Povinný podběrák. Doporučujeme použít podložku. 
 
 
Ceny: 1. místo – pohár, rybářský prut, naviják, pelety, krmení 

           2. místo – pohár, rybářský prut, pelety, krmení 

3. místo – pohár, rybářský naviják, pelety, krmení 

Během závodu si může závodník ponechat ulovenou rybu, a to v souladu s Bližšími 
podmínkami pro výkon rybářského práva. 
 
 
Pravidla závodu. Při krmení a nahazování nesmí závodník opustit vymezený sektor. Při 
zdolávání ryby pak po domluvě. Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a 
hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. Závodník je kdykoliv povinen na požádání 
rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole. Závodníci dodržují pravidla stanovená 
Bližšími podmínkami pro výkon rybářského práva upřesněná o propozice závodu.  

Případné protesty se budou projednávat po složení kauce 1000,- Kč u hlavního rozhodčího 
závodu. V případě neoprávněného protestu propadá částka ve prospěch pořádajícího 
pobočného spolku. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel. 

Porušení pravidel závodu. Při prvním porušení pravidel závodu bude závodník varován 
žlutou kartou a budou mu anulovány všechny dosavadní ulovené ryby. Při druhém porušení 
pravidel bude diskvalifikován. Při hrubém porušení pravidel bude závodník přímo 
diskvalifikován bez předchozího varování a možnosti vrácení startovného. 

Hrubým porušením pravidel se rozumí: 

 nerespektování propozic závodu a bližších podmínek pro výkon rybářského práva 
 nerespektování pokynů hlavního, nebo sektorového rozhodčího 
 nedodržení etiky sportovního rybolovu 

 
Platí přísný zákaz rozdělávání ohňů, včetně používání přenosných grilů. Plynový 
campingový vařič je povolen. Každý závodník loví na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody 
jím způsobené. 
  
Důraz bude kladen na dodržování pořádku v celém areálu. Po skončení závodu jsou 
závodníci povinni své místo uklidit. 
 

Závody jsou přístupné všem zájemcům o rybolov, starším 15 - ti let, kteří při prezenci 
předloží platný RL a platnou povolenku k lovu. Jména závodníků budou společně s číslem 
sektoru zapsány do závodní povolenky. Závody nejsou přístupné osobám mladším 15-ti let a 
organizovaným závodníkům. 
 



 

 

Závody se konají za každého počasí. Parkování zajištěno v areálu. 
 

Platnost závodní povolenky končí 6. 6. 2020 v 11.00 hodin. 
 

V průběhu závodu nesmí členům závodního týmu pomáhat jakákoliv další osoba (při všech 
činnostech souvisejících s vlastním lovem). 
 

Po ukončení závodu odevzdají závodníci do 15 minut závodní povolenku sektorovému 
rozhodčímu. Ten podepíše týmu závodní povolenku pod posledním záznamem a takto 
vyplněnou závodní povolenku bezprostředně předá hlavnímu rozhodčímu. Dodatečně 
odevzdaná závodní povolenka nebude započítána. 
 
Prodej závodních povolenek bude zahájen 1. 5. 2020 a to denně v areálu ,,na Včelíně“ 
od 9.00 do 18.00. Prodej bude ukončen 31. 5. 2020 v 18.00 hodin.  
Informace – hospodář MRS, z. s. PS Břeclav - p. Hykl.   
Tel.: 519 37 34 41, mob.: 731 421 004, e-mail: david.hykl@seznam.cz 
 
Zájemci ze vzdálenějších míst se mohou přihlásit telefonicky na uvedený kontakt a 
povolenku zaplatit při prezentaci. Telefonní přihlášku je třeba nejpozději 7 dnů před závodem 
písemně (emailem) potvrdit. Na nepotvrzenou přihlášku nebude brán zřetel. 
                                                                    
MRS, z. s. PS Břeclav (pořadatel závodu) si vyhrazuje právo učinit změnu v propozicích. 
V případě neúplného obsazení závodu má pořadatel právo ponížit ceny a počet lovných 
sektorů. Závodníci startují a loví na vlastní nebezpečí, se stanovenými propozicemi souhlasí 
a svůj souhlas stvrzují uhrazením startovného. Jedná se o akci MRS, z. s. PS Břeclav a 
pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod bez udání důvodu. Závodníci 
souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek, které mohou sloužit pro reklamní a 
mediální účely. 

 

Pořadatel a ředitel závodu: MRS, z. s. pobočný spolek Břeclav, Hykl David 

Garant: Duroň Roman 

Hlavní rozhodčí: Mgr. Starnovský David 

 

   Všem účastníkům „Light carp cupu 2020“ přejeme příjemné sportovní zážitky  
a množství hodnotných úlovků. 

 
                                                                                                           
                                                                                           Výbor MRS, z. s. PS Břeclav 


