
Dětské rybářské závody pořádané MS Babice při p.s. MRS Uh. Hradiště dne 12.6.2021

Revír MP; Morava 10 A , odstavné rameno Babice 2 – 461095/9

Pravidla závodů
 - Závod se koná v sobotu 12.6.2021 od 8:00 hod. do 14:00hod.  na MP revíru MRS p.s.Uh.Hradiště č.461095 
MORAVA 10A Babice 2. (str. 55 BPVRP)

 - Závodů se mohou účastnit děti do 15 let věku (včetně)

 - Závodník, který vlastní rybářský lístek může lovit bez doprovodu dospělého.

 - Závodník, který není držitelem rybářského lístku, musí mít doprovod dospělé osoby, která je znalá rybářských
práv, předpisů a držitelem platné povolenky k lovu na rok 2021, Bližších podnínek rybářského práva a během 
závodu je nutné tyto pravidla  plně  respektovat.

 - Startovné je zdarma.

 - Registrace závodníků probíhá na revíru Babice 2, v den konání, před začátkem závodů tj. 6:30 - 8:00 hod. 
v domku „U Přívozu“

 - Volba lovného místa je libovolná.

 - Pořadatel si vyhrazuje právo na rezervaci míst pro sponzory.  

 - Kontakt na pořadatele - 776 625 885

  - Lov ryb se provádí na udici a dle „Bližších podmínek výkonu rybářského práva MRS“ , platných od 1.1.2020.

 - Zápis ryby po uvolení do povolenky (ponechání ryby), její umístění ve vezírku s kruhy nebo jiném saku na 
uchování ryb a kontrola s potvrzením úlovku podpisem rozhodčího, jsou podmínky pro zahrnutí úlovku do 
soutěže o ceny v jednotlivých kategoriích ryb. 

 - V případě, že chce závodník ulovenou, se kterou se chce zařadit do závodu, rybu nebo mimořádný úlovek 
vrátit zpět do revíru, je povinen kontaktovat rozhodčího, který neprodleně přijede na místo lovu, rybu 
zdokumentuje a může být šetrně  navrácena zpět do vody za dohledu rozhodčího. (rybu smíte ponechat ve 
vezíru či saku na dobu nezbytně nutnou pro příchod rozhodčího)

 1. rozhodčí – p. Žálek Matěj – kontakt  737 178 271

 2. rozhodčí – p. Žálek Leoš    - kontakt  725 085 527

Soutěží se v kategoriích kapr, amur, bílá ryba – (cejn, karas).

Kapr  1. místo – 2. místo – 3. místo

Amur  1. místo

Bílá ryba 1. místo

 - Mimořádný úlovek – sumec, štika, candát, úhoř, okoun, bolen, tolstolobik.

 - Úlovky budou hodnoceny podle uvedené délky, kterou zaznamenal rozhodčí během nebo po skončení 
závodu.

 - V případě mimořádného úlovku může být udělena cena pořadatele. V případě jejího udělení bude 
hodnocena pouze váha úlovku. Na udělení mimořádné ceny si vyhrazuje právo pořadatel a cena může či 
nemusí být udělena!
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 - V případě rovnosti délek rozhoduje váha!. Poté až los.

 - Každý závodník loví na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody jím způsobené, které je v případě vzniku 
povinnen poškozenému nahradit  finančně či uvést vzniklý stav do původního stavu.

 - Je přísně zakázáno jakkoli poškozovat pobřežní porosty (proseknutí travního porostu povoleno) a rozdělávat 
oheň jinak, než v nadzemních vařičích.

 - Po ukončení závodu je každý závodník povinen své lovné místo uklidit a uvést do původního stavu.

 - Dohled nad závody provedou členové RS MRS,p.s.Uh.Hradiště a členové MO Rybáři Babice – (rozhodčí a 
pořadatelé)

Informace, další dotazy, upřesnění i případné spory vyřizují pořadatelé závodů.

 PS. Prosíme všechny rybáře ( od 16 let ) aby v den konání závodů neprováděli po dobu závodu rybolov... V 
takovém případě, může být případný úlovek dítěte zpochybněn a nezapočítán do závodu a v krajních 
případech může být dítě vyloučeno ze závodu. 

Revír Morava 10A Babice2 – 461095 / 9  bude vyhrazen pro konání Dětských rybářských závodů dne 
12.6.2021 od 6:00 – 15:00. 

Tato informace bude vyvěšena na více místech revíru Babice 2, na Facebooku Rybáři Babice a také na 
informáčních vývěskách v obcích.

Děkujeme za pochopení !!!

PETRŮV ZDAR!!!


