
 
 

Rybářské potřeby MIVARDI s.r.o. a ČRS,z.s. - MO Zábřeh 
 
 

 

Vás zvou na 
 

 

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
V LRU – PLAVANÁ 

 
 

Tento závod je součástí 15. ročníku závodů mládeže v LRU 
O pohár hejtmana Olomouckého kraje 2018 

 
 
 
 
 
DATUM KONÁNÍ:  5. května 2018 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ:  Vodní nádrž Oborník  
 (revír 471 122, Moravská Sázava 1A) v Zábřeze 
 
 
ORGANIZAČNÍ VÝBOR:  
 
Ředitel závodu                Milan Kochwasser  
Hlavní pořadatel             Lukáš Kylar 
Hlavní rozhodčí              Petr Neoral 
 
Čestný host Mgr. Jan Drapáč – předseda MO ČRS Zábřeh 

 



ZÁVODNÍ TRAŤ:   Stojatá voda, hloubka 1,5 – 3 m, dno bahnité.  
 Sektory A, B,C budou vytyčeny na hrázi hlavní nádrže, sektor D 

na hrázi mezi hlavní nádrží a odkalovací nádrží. 
 
VÝSKYT RYB: Cejn velký, plotice, perlín, kapr, amur,okoun,lín. 
 
 
PŘIHLÁŠKY: Závazné přihlášky zasílejte na následující kontakty: 

                                         E-mail:  milan.kochwasser@centrum.cz 
                                         Mobil:  777 082 800  
 

Uzávěrka přihlášek je do 3. května 2018.  

Prosíme o dodržení termínu přihlášek kvůli zajištění občerstvení 
a vytyčení závodní tratě.     

 
ČASOVÝ ROZVRH:   

06:00 – 07:00 hod  prezentace ( sídlo MO ČRS Zábřeh,Oborník 41, 789 01 Zábřeh ) 
07:00 – 07:30 hod  losování, zahájení, odchod na vylosovaná místa 
07:30 – 08:25 hod  příprava na první kolo 
08:25 – 08:30 hod  krmení 
08:30 – 10:30 hod  první kolo 
10:30 – 11:00 hod  vážení úlovků 
11:00 – 12:15 hod  přestávka občerstvení, odchod na vylosované místo 
12:15 – 13:10 hod  příprava na druhé kolo 
13:10 – 13:15 hod  krmení 
13:15 – 15:15 hod  druhé kolo 
15:15 – 16:00 hod  vážení 
16:30 hod  vyhodnocení závodů, předání cen 

 
Soutěží se v kategorii kadetů, jednotlivců, družstev (družstva jsou tříčlenná) a juniorů jednotlivců. 
 
Průběžné povinné vážení – bude probíhat v polovině závodu a to z důvodu co nejmenšího 

stresování sakovaných ryb a následného možného úhynu. Každý závodník je povinen při 
průběžném povinném vážení na vyzvání rozhodčích přerušit rybolov, vytáhnout vezírky 
z vody a donést k vážení, a to bez rozdílu kolik je ve vezírku ryb. Po zvážení dá závodník 
prázdné vezírky zpět do vody a může pokračovat v rybolovu.  

 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
 
Všichni závodníci musí mít státní rybářský lístek a platnou povolenku pro lov na revírech 
ČRS.  
Závody se konají za každého počasí. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
 
 
MO ČRS Zábřeh 
 
SPONZOŘI :  
MIVARDI s.r.o., Mohelnice, HOLBA a.s., pivovar Hanušovice, ČRS MO Zábřeh, EKOSERVIS Zábřeh 
                                                                                           

 

  
     


