
 

 

II. ročník 

Smilovická vláčka 30. 3. 2019 

Přátelé přívlače ve spolupráci s  

ČRS, z. s., Středočeský územní svazem 

Vás zvou na náborový závod v LRU přívlač pro dospělé i děti 

Propozice závodu:  

Ředitel závodu: Jan Filko 

Hlavní rozhodčí: Oto Hlaváč 

Pozvaní hosté: Dušan Hýbner – předseda SÚS                      

Pravidla účasti a nutné vybavení 

Jedná se o závod jednotlivců, ovšem každý dospělí může k závodu přizvat dítě 

do 10 let včetně, musí lovit společně na stejném místě každý na jeden prut a 

úlovky se jim sčítají (dítě si své úlovky dále zapisuje do svého bodovacího listu 

pro využití ve své kategorii). Děti ve věku 11 a výše se mohou závodu zúčastnit 

stejně jako dospělí závodník, ovšem do 15 let věku musí mít po celý závod 

doprovod dospělé osoby. U dětí není nutný rybářský lístek ani pstruhová 

povolenka – u dospělých je platná povolenka pro daný revír již podmínkou (SÚS 

krajská pstruhová či celosvazová pstruhová). Loví se přívlačí (pouze na umělé 

nástrahy) každý lovící pouze na jeden prut (další mohou být připraveny na 



břehu). Lov povolen pouze na háčky bez protihrotů nebo se zamáčknutými 

protihroty – bude kontrolováno. Každý závodník musí být vybaven podběrákem 

a vyprošťovačem háčků nebo peánem. Každý závodník do 15 let musí mít po 

celý závod doprovod dospělé osoby, která za závodníka zodpovídá. Brodění 

zakázáno! 

 

 Závodní trať:  

Rybník 2,5 ha, hloubka 0,5 – 2 m, břehy mírné travnaté – místy bahnité, 

doporučujeme vhodnou obuv. Závodní trať bude rozdělena na jednotlivé 

sektory v jednom sektoru muže lovit vždy jeden závodník, během závodu je 

možné přecházet vždy do volného sektoru.  Na jednotlivé sektory vychází 

závodníci dle vylosovaného pořadí a mohou si vybrat libovolně z neobsazených 

sektorů.   

Výskyt ryb: pstruh duhový, siven americký, okoun říční, štika obecná a další 

běžné ryby – jedná se o závod na úplném konci pstruhového režimu, přemluvit 

ryby k záběru nemusí být úplně jednoduché 

Losování – bodování a vyhodnocení:  

Před závodem se vylosuje pořadí „výběhu na závodní trať“ - kdo bude vycházet 

na trať jako první, tak bude v druhém kole vycházet jako poslední – zákaz 

předbíhání při výběru místa. Boduje se každá ulovená a zdolaná ryba v 

podběráku – 1 bod, ryby se neměří. Ryba musí být zaseknuta v hlavové části. 

Každé kolo závodu bude vyhodnoceno zvlášť. Vítězem se stane závodník s 

dosaženým nejmenším součtem umístění z obou kol závodu. V případě rovnosti 

bodů rozhoduje číslo losu prvního výběhu na trať. 

Přihlášky zasílejte: do 28. 3. 2019 na e-mail: boommen@seznam.cz  

případné dotazy směřujte na tel: 608700586. 

Počet závodníků je omezen na max. 30 dětí a 30 dospělých. 

Ve tvaru: Jméno, příjmení, bydliště, věk. 
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Sraz závodníků: ÚS – VLKAVA 4 – SMILOVICE č. 411 988, Smilovice u 

Luštěnic, parkování možné jen na určeném parkovišti přímo u rybníku. 

http://crs-sus.cz/413-994vlkava-4-smilovice-stredocesky-uzemni-svaz/ 

Startovné – každý dospělý závodník přiveze cenu v hodnotě 200 Kč a dále jednu 

drobnou cenu vhodnou pro dětské účastníky (předá pořadateli při prezentaci)  

Časový rozpis: 

9:00 – 9:30 prezentace 

9:30 – 10:00 losování 

10:00 – 12:00 závod 1. kolo  

12:00 – 13:00 svačina (buřty a pití vezměte vlastní, zařídíme možnost opékání 

na ohni) 

13:00 – 15:00 závod 2. kolo 

15:00 počítání výsledků, ocenění všech zúčastněných závodníků 

 

Pořadatelé si ponechávají právo na dílčí úpravy pravidel a časového rozpisu 

závodu dle aktuálního počasí a počtu přihlášených účastníků – bude 

upřesněno před ranním losováním. 


