
 Kaprový maraton (42h) na revíru Libuň 
 

– Kdy 3.6. – 5.6. 2022 na revíru Libuň 451 042 -02 ČRS, z.s. MO Turnov 

 

– Bodované ryby pouze amur a  kapr od 65 cm (včetně) 

 

– Program :  3.6. 2022 

16:00 prezentace, losování pořádí a následně losování lovných míst 

17:30 začátek závodů  (3.6.) 

11:30 konec závodů  (5.6. 2022) 

12:30 vyhlášení výsledků a předání cen 

 

– Startovné ve výši 3 500,-Kč se platí převodem na účet  č. 51-6996590297/0100 

          do poznámek napište své jméno (název týmu max. 3 osoby). 

          V ceně startovného klobása na grilu + sobotní polévka 

          Platbu  uhraďte nejpozději do 1.5. 2022 

          Maximalní počet míst je 11 míst . Kdo dřív zaplatí ten závodí. 

          Při zrušení účasti ze strany závodníka  po 1.5.2022 se (startovné nevrací). 

 

– Přihlášky přijímá Michal Malý – jednatel ČRS,z.s. MO Turnov. 

Zasílejte na  e-mail  majklmaly@centrum.cz  nebo SMS na mob. 607 950 221 

 

– Pravidla: 

Závod probíhá způsobem „ chyť a pusť „.  Loví se  na tři pruty. 

Každý prut o 1 návazci a 1 jednoháčku. 

Povolen je pouze lov na položenou s průbežnou  (únikovou montáží). 

Nutné použití Back leadu po celou dobu závodu (jinak diskvalifikace!!!) 

Zákaz zavážení nástrah a návnad. Zákaz používat šokové pletené šnůry. Zakrmování 

povoleno pouze z chytacího místa! 

Pokud ryba vjede do sousedního sektroru a dotkne se sestavy souseda, musí mu být 

nezdolávací rybář (tým) nápomocen. Protest na změření ryby se nepřijímá. 

Minimálně jeden lovící z týmu musí být přitomen u prutů, tak aby mohl v případě 

záběru okamžitě manipulovat s udicí. 

Při opuštění lovícího místa ať z jakéhokoliv důvodu , musí lovící tým stáhnout 

všechny pruty z vody! 

Při porušení pravidel závodu, bude tým (jednotlivec) okamžitě vyloučen ze závodu, 

bez nároku na vrácení startovného. 

 

– Nástrahy a návnady: 

Boilie, pelety, obalovací těsta, pasty, boostery, dipy, plovoucí boilies. Maximálně 15 

kg na tým a celý závod . 

Krmení povoleno od 17 hod.  3.6. 2022 a pak po celou dobu závodu. 

– K zakrmovaní je možno použít, prak, kobru, lopatku, pva materiály. 

Zakrmovací raketa povolena v pátek od 17:00 – 18:00 a sobotu 17:00-18:00 
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Povinností rybáře je šetrné zacházení s ulovenou rybou!!! 

Povinná výbava: podložka pod rybu, desinfekce, podběrák min. 80cm ramena 

Co není vysloveně povoleno je považováno za zakázané! 

Při zakrmování než z lovného místa bude závodníkovi odečtena nejmeší ryba z 

úlovkového listu a dojde k napomenutí! Při dalším porušení bude tým vyloučen ze 

závodu! 

–  Hodnocení ulovených ryb: 

–  Bodovanou rybou je amur a kapr  od 65cm včetně. 

Ryby se neváží, úsekový rozhodčí (případně člen sousedního týmu) ulovenou rybu 

pouze změří a zapíše do úlovkového listu týmu a podepíše se. Po skončení závodu 

budou úlovkové listy sečteny. 

 

Zvítězí ten tým, který uloví  3 největší bodované ryby v cm. 

 

– Při rovnosti bodů týmů rozhoduje největší ulovený kapr v cm. 

 

– Závodníci startují na vlastní nebezpečí, zodpovídají za své vybavení a jednání. 

Zaplacením startovného ztvrzuje svůj souhlas s pravidly závodu. 

– Organizátor závodu si vyhrazuje právo použít fotografie a videonahrávky z 

průběhu závodu na reklamní a mediální účely. 

– Pořadatel závodu si vyhrazuje právo učinit změnu v propozicích závodu. 

 

                                                         Ceny: 

1.Tropic poukaz  5 000,- Kč , uzené sele,  poukázka 1 000,- Kč Svijany 

2.Tropic poukaz  4 000,- Kč , uzená kýta,  poukázka 1 000,- Kč Svijany 

3.Tropic poukaz  3 000,- Kč , uzená kýta,  poukázka 1 000,- Kč Svijany 

4.BRD-Kovo       1 500,- Kč , uzená kýta,  pytel brambor 25kg 

 

Speciální cena  největší  kapr lysec v cm  -   Jack Daniels Whisky 1 l 

 

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na vaší účast       Michal Malý  -   jednatel   ČRS, z.s. MO Turnov 

                                                                        mob.  607 950 221 

 

 

 


