
Pravidla rybářských závodů 
 

Soutěží se v následujících čtyřech soutěžních kategoriích: 

 Nejdelší ulovený kapr 

o 1. cena 

o 2. cena 

o 3. cena 

 Největší počet ulovených kaprů 

o 1. cena 

 Nejdelší ulovený amur 

o 1. cena 

 Nejdelší ulovený lín 

o 1. cena 

Lov během rybářských závodů probíhá podle bližších podmínek výkonu rybářského práva na 

vodách mimopstruhových vydaných k povolence k lovu (známé jako tzv. rybářský řád). Lovící 

zapisuje docházku k vodě a přivlastněné ryby do svazové povolenky. 

 Ulovené soutěžní ryby měří a do soutěžního lístku zapisují pouze rozhodčí určení 

pořadatelem závodů. Rozhodčí poznáte podle reflexní vesty, kterou nosí během závodu. 

 

 Lovící po ulovení soutěžní ryby přivolá rozhodčího, který rybu zapíše do soutěžního 

lístku. Pokud je bezprostředně po ulovení ryby rozhodčí zaneprázdněn, lovící rybu 

ponechá v podběráku, popřípadě na podložce do jeho příchodu. 

 

 V každé soutěžní kategorii se u jednoho lovícího měří vždy jen jeho nejdelší ulovená ryba 

v dané soutěžní kategorii. Každá kratší ulovená ryba se zapisuje pouze kusově bez míry. 

(míra první ulovené ryby v každé kategorii se zapisuje vždy). 

 

 Každý lovící může v kategorii „nejdelší ulovený kapr“ soutěžit jen o jednu cenu se svým 

nejdelším uloveným kaprem.  

 

 Pokud bude více lovících soutěžit se stejnou délkou ryby, lepší umístění získává ten, kdo 

v dané kategorii ulovil více kusů ryb. V případě, že se shoduje i počet ulovených ryb 

v dané kategorii (vysoce nepravděpodobné), lepší umístění získává ten, kdo ulovil větší 

počet ryb ve všech kategoriích. V ostatních sporných případech rozhodne los. 

 

 Lovící musí rybu zaseknout a zdolat sám. Pomoc kolegy je možná pouze při podebírání.  

 

 Závod začíná v 6 h ráno a končí v 11 hodin. Začátek a konec závodu je ohlášen akusticky 

(výstřel z pistole, výbuch petardy..). Pokud po signálu ukončení závodu lovící zdolává 

rybu, ryba je mu započtena. Ryba zaseknutá po ukončení závodu se nepočítá. 

 

 Vyhodnocení závodu provádí hlavní rozhodčí. 

 Před závodem a během závodu je zakázáno zavážení návnad i nástrah 

 


