
PROPOZICE    RYBÁŘSKÝCH    ZÁVODŮ     
p.s. MRS Uh,Hradiště, pořádané MS Babice 

 

na revíru MORAVA 10A  č.r. 461095   na  ramenech  Babice 1 a Babice 2 
 
Závody jsou pořádány v časovém režimu -  NONSTOP 

na základě povolení Min.zem.ČR  

                                                                                                                                                                   

kdy :                                                                                                                                       

zahájení závodu v sobotu  19.06.2021 od 10.00 hod .                                                                                                                                          

ukončení závodu v neděli  20.06.2021 v 10.00 hod.                                                            

vyhlášení výsledků    20.06.2021 v 11.00 hod. 

 
Startovné:    stanoveno  na 200,-Kč/ osoba 16+ let 

               na 100,- Kč/osoba 8-15 let 

Startovné je povinné. 

 

Úhrada startovného  nebo  prodej krátkodobé povolenky  

k účasti  na závodech  je zajištěno  v domku  u  přívozu  

od 7.00 hod do 10.00 hod. v sobotu 19.6.2021. 
 
Účast na závodech je podmíněna u účastníka závodu vlastnictvím platného  

státního rybářského lístku a roční MP povolenky MRS  

k rybolovu  spolu s uhrazením startovného. 

 

Kdo nemá platnou povolenku k lovu pro rok 2021, ale je držitelem platného RL 

a chce se závodu účastnit, musí si zakoupit krátkodobou povolenku k lovu a dále pak 

uhradit startovné ! 

 

Rybářské závody  se  uskutečňují  výhradně  podle  podmínek 

pořadatele a dále vymezených platnými Bližšími 

podmínkami výkonu rybářského práva pro MP revíry MRS  

platných pro rok 2020 a 2021 .  

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na zajištění lovného místa pro členy výboru MRS p.s. 

Uherské Hradiště a pro hlavní partnery závodů. 

 

Obsazení místa k rybolovu na ramenech v době závodů 

bez úhrady startovného je považováno za vyhrazování místa 

k rybolovu (dle BPVRP) se všemi důsledky pro závodníka. 

Lov ryb se provádí na dva pruty. 

 

Počet, množství úlovků a míry kapra i ostatních druhů ryb  zůstávají dle „Bližších 

podmínek  výkonu  rybářského práva na revírech MP“ MRS  

platných od 1. 1. 2020.  



 

Hodnocení úlovků: 

V kategorii - kapr  nejdelší ryba 

V kategorii - amur nejdelší ryba  

V kategorii - dravec (štika, candát, sumec) nejdelší ryba,    

V případě shody délky ryb rozhoduje váha ryby, poté až los. 

 

Každý závodník loví na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody 

jím způsobené. 

 

Hodnocena bude pouze ta ryba, která bude přesahovat nejmenší stanovenou délku 

podle BPVRP a předložena k vážení, měření délky a bude zapsána do přehledu 

rozhodčím. Jiná se do závodu nepočítá. 

 

Rybu, kterou chce závodník přihlásit do soutěže, musí mít zapsanou v přehledu,  

druh ryby, délka, hmotnost (viz přiložený dokument „evidence a zápis úlovku“). 

 

Pověřená a označená osoba (ROZHODČÍ) pořadatelem provede, při obchůzce 

nebo po přivolání, zápis a fotodokumentaci úlovku a potvrdí správnost podpisem. 

Pokud si tento úlovek závodník nechce přivlastnit, nekončí ryba 

ve vezírku, ale je ihned vrácena vodě. 

 

K vyhodnocení závodů bude postačovat zápis úlovku s podpisem v reg. kartičce 

 a fotografie. 

  

Přivlastněná a ponechaná ryba závodníkem musí splňovat podmínky pro ponechání 

ryb v souladu s BPVRP MRS pro rok 2020-2021 a její ponechání a zápis v povolence k 

lovu, kterou budou kontrolovat členové RS MRS.  

  

Pověřené osoby rameno      BABICE 1  

v sobotu 19.06.  od 10.00 do 24.00 hod.. Žálek Matěj  - 737 178 271 

v neděli 20.06.  od 24.00 do 10.00 hod.   Žálek Leoš    - 725 085 527 

 

Pověřené osoby  rameno     BABICE 2  

v sobotu 19.06.  od 10.00 do 24.00 hod. Žálek Matěj  - 737 178 271 

v neděli 20.06.  od 24.00 do 10.00 hod.  Žálek Leoš    - 725 085 527 

 

Celé propozice i s přehledem o úlovcích každý lovící odevzdá či zajistí jejich 

odevzdání po ukončení závodu pořadateli v místě prodeje, a to i v případě, že  

neuloví nic. 

 

Osoba provádějící lov ryb je povinna za snížené viditelnosti  

a v noci osvětlit své místo lovu bílým neoslňujícím světlem.  

Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.  

Účastníci závodů jsou povinni udržovat pořádek na místě lovu  


