
 

 

Propozice - rybářské závody „Včelín - Jaro 2020“ 
 
Pořadatel: MRS, z. s. pobočný spolek Břeclav 
Datum konání: sobota 9. 5. 2020 
 

Propozice závodu 
 

Soutěží jednotlivci. Lov povolen na 1 prut. Startovné: členové MRS, z. s. PS Břeclav 150,- Kč.  
Ostatní 200,- Kč. Kapacita nádrže omezena na 92 účastníků.  

Závodní místa budou losována. Součástí závodu je i hodnotná tombola. Občerstvení zajištěno. 
 

Loví se dle propozic závodu a Bližších podmínek výkonu rybářského práva.  
 

Hodnotí se: 1. -3. místo - součet délek všech ulovených kaprů. 1. - 3. místo pohár a poukaz na 

nákup zboží v uvedené rybářské prodejně – 1. místo poukaz v hodnotě 5000,- Kč, 2. místo poukaz 
v hodnotě 3000,- Kč, 3. místo poukaz v hodnotě 1000,- Kč. Poukaz v hodnotě 500,- Kč bude udělen 

lovci, který uloví v rámci závodu největšího kapra.  
 

Závodník si smí ponechat 1 kus ulovené ryby (dle Bližších podmínek výkonu rybářského práva). 

Výměna ponechané ryby není povolena. Zapsanou rybu, kterou si závodník ponechá, úsekový rozhodčí 
v závodní povolence ihned zakroužkuje. Před začátkem závodu je zakázáno krmení. 

 
Závodník, který se jakýmkoliv způsobem proviní během závodu proti propozicím závodu, nebo Bližším 

podmínkám výkonu rybářského práva, bude ze závodu okamžitě vyloučen bez možnosti vrácení 

startovného. 
 

Každý závodník loví na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody jím způsobené. Důraz bude kladen na 
dodržování pořádku v celém areálu. Po skončení závodu je závodník povinen své místo uklidit. 

 
Závody jsou přístupné všem zájemcům o rybolov starším 15-ti let, kteří při ranní prezenci předloží 

platný RL a povolenku k lovu. 

 
Platnost závodní povolenky končí 9. 5. 2020 v 11.00 hod. V průběhu závodu je zakázána 

pomoc další osoby (při všech činnostech souvisejících s vlastním lovem). Po ukončení 
závodů odevzdá závodník ihned závodní povolenku sektorovému rozhodčímu. Dodatečně 

odevzdaná závodní karta nebude započítána!  

 
Prodej závodních povolenek 

Prodej závodních povolenek bude zahájen 1. 3. 2020 a to denně v areálu MRS, z. s. PS Břeclav 
,,na Včelíně“ od 9.00 do 18.00 hod. Prodej bude ukončen 9. 5. 2020 v 5.45.  

 

Losovací řád 

Závodní povolenka bude opatřena jménem závodníka a číslem lovného místa. Před začátkem závodu 
bude provedeno losování čísla 1 (žlutá, modrá, červená nebo zelená varianta). Od tohoto místa se po 

směru hodinových ručiček roznesou ostatní závodní čísla až po 92. Tento způsob losování zajišťuje 

naprostou spravedlnost, ale také možnost sedět s přáteli vedle sebe, a to při současném zakoupení 
závodních povolenek.  

Harmonogram závodu 

 5.00 - 5.30    prezentace a losování  

 5.45 -           losování neprodaných povolenek   

 6.00 - 11.00  závod  

 11.30            vyhlášení výsledků a odměnění vítězů  

Změna propozic vyhrazena.                                                            Výbor MRS, z. s. PS Břeclav 


