
Rybářské závody 26-27. 5. 2018 – Propozice na revír Štěrkoviště 
  

Při lovu ryb se lovící řídí platnými právními předpisy (zákon č.99/2004 sb,vyhl.197/2004 sb.  
a dodatkem k bližším podmínkám pro revír Štěrkoviště). Všichni účastníci závodů loví na vlastní nebezpečí a 
jsou si vědomi všech rizik, která vyplývají z nočního rybolovu. Zakoupením povolenky toto lovící berou na 
vědomí. 
 
Prodej závodních povolenek je 26. 5 .2018 od 13:00 hod. v areálu PS Otrokovice. 
Startovné 300,- Kč 

 
Zahájení závodu je dne 26.5.2018 od 15 hodin, ukončení v neděli 27.5.2018 v 10 hodin. 
Lov probíhá non-stop. 
Dne 26.5.2018 je do 15 hodin na revíru Štěrkoviště vyhlášen všeobecný zákaz lovu ryb! 
Po dobu konání závodu je na lokalitě povolen lov ryb pouze na specielní povolenku. 
Osoba provádějící lov ryb je povinna za snížené viditelnosti osvětlit místo lovu bílým 
neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje! 
Lovící do 18 let se mohou zúčastnit závodů pouze za přítomnosti zletilého doprovodu. 
Navážení nástrah je povoleno v sobotu do 22:00 hod. poté je povolen pouze odhoz z ruky! Dle platných 
právních předpisů je možno ulovit na závodní povolenku 4 bodované ryby a to dvě v sobotu a dvě v neděli. 
Loví se tyto vyjmenované druhy ryb: 
ŠTIKA (60cm)          ÚHOŘ  (55cm) 
CANDÁT (45cm)      KAPR    (45 – 70cm)(nad 70cm viz . text níže) 
SUMEC (70cm)        AMUR  (50cm) 
Údaje v závorkách jsou nejmenší a nejvyšší lovné míry pro ponechání si ryby. Kapra nad 70cm je nutno 
ihned po započítání do soutěže šetrně pustit zpět do revíru. Měření provádí rozhodčí. 
Rozhodčí: Vladimir Brichta: 604 488 397, Lukáš Kotásek: 724 998 581 
Při shodné délce ryby rozhoduje hmotnost. K vážení je možno přizvat jednoho svědka, aby se předešlo 
případným nedorozuměním. Lovící si může ponechat i ostatní druhy ryb, ovšem jen dle platné legislativy a 
nebudou tyto zařazeny ani do jedné  z cen.  
 
Po ukončení závodů je lovící povinen vrátit povolenku pořadatelům a uklidit lovné místo!!! 
Úlovky přihlášené do soutěže je nutno přinést k případnému přeměření a převážení 
ihned po ukončení závodů v 10:00, nejdéle však do 10:45 hod. dne 27. 5. 2018. 
Po této době již nebude možno úlovek započítat!!! 
Vyhlášení vítězů proběhne ihned po zpracování všech potřebných údajů nutných ke spravedlivému určení 
pořadí závodících. 
Ceny jsou vždy pro 3 největší (nejtěžší) ryby z každé kategorie. Nevyužité ceny budou dány do slosování 
povolenek. 
První cena z každé kategorie je poukaz na 1500,- Kč v prodejně Milfa. 

Druhá cena z každé kategorie je povolenka na rok 2019 zdarma na revír Štěrkoviště. 

Třetí cena z každé kategorie je poukaz na 500,- Kč v prodejně Milfa. 

Při nepřiměřené hmotnosti ryby v poměru k délce si pořadatel vyhrazuje právo rybu 

zkontrolovat způsobem, který vyloučí možnost podvodu. 
      
Zodpovědná osoba za konání závodů je jednatel MRS, z.s. PS Otrokovice – Jiří Vančík (+420 608 146 099) 

      
 

Petrův Zdar 


