
Pacovská 24 – pravidla pro přihlášení v roce 2022 

- pro soutěžící rybáře je nutné přihlášení předem 

- přihlašovací údaje pošlete na e-mail: mopacov@tiscali.cz. Potřebujeme vědět jméno, příjmení, vaši 

domovskou rybářskou organizaci nebo město či obec odkud jste a telefonický kontakt pro případ, že 

by bylo potřeba před závodem rozeslat nějakou „horkou novinku“ (třeba dopravní uzavírku).  

Odesláním přihlášky udělujete současně souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a s jejich 

zveřejněním na našich webových stránkách. 

- po obdržení přihlášky vám v odpovědi zašleme číslo účtu a variabilní symbol pro platbu startovného 

a zapíšeme vás do seznamu přihlášených a registrovaných účastníků, který bude zveřejněn a 

průběžně aktualizován na našem webu v sekci „Rybářské závody“. 

- po obdržení celkové platby za dvojici (1.200,-Kč) na náš účet bude v seznamu přihlášených a 

registrovaných změněn Váš statut z přihlášené na registrovanou dvojici závodů „Pacovská 24“. Mezi 

zaregistrované budou zařazeny pouze dvojice, jejichž platba bude připsána na náš účet do čtvrtka 

1.9.2021 do 24,00 hod. 

- příjem přihlášek bude zastaven na počtu 30 registrovaných dvojic 

- losování sektorů bude probíhat na obvyklém místě u malého přepadu. Losování bude možné 

v sobotu 3.9.2022 od 8,30 hod. 

- výsledky závodů a konečné pořadí bude zveřejněno na našem webu v sekci „Rybářské závody“ a na 

webu Rybářské žebříčky. Na místě bude vyhlášeno a oceněno prvních 5 dvojic v celkovém pořadí. 

- telefonický kontakt na pořadatele pro případné dotazy: Ing. Zajíc 727 942 865  

Pacovská 24 – pravidla závodu dvojic 2022 

- do hodnocení se započítávají pouze ulovené ušlechtilé ryby (kapr, amur, štika, candát a sumec). Do 

celkového hodnocení se započítává 1 g = 1 bod. Celkové pořadí bude určeno podle počtu získaných 

bodů. Povolené způsoby lovu – položená, feeder, plavaná, přívlač, vše v rozsahu lovného místa. 

- před zahájením lovu je závodník povinen si připravit podběrák a podložku tak, aby tyto součásti 

povinné výbavy mohl bezodkladně použít pro vylovení ryby a vyproštění háčku. 

- pro vylovení ryby je závodník povinen použít podběrák. Vyproštění háčku a měření délky (pomocné 

kritérium) bude probíhat na podložce z nesavého materiálu. V případě nešetrného zacházení s rybou, 

bude závodník diskvalifikován. 

- ulovené ryby po změření a zvážení budou vráceny vodě. Ulovené ryby před změřením a zvážením 

mohou být uchovávány ve vezírku odpovídající velikosti. 

- při lovu dravců na živou či mrtvou nástražní rybku smí být použit pouze jeden jednoháček. Nástražní 

rybka musí být použitá celá a musí mít velikost min. 15 cm. 

- zakrmení lovného místa je povoleno pouze ze břehu. Zavážení nástrah není povoleno. Zakrmování 

nesmí být zahájeno před zahájením závodů  

- v průběhu závodu je účastník povinen udržovat pořádek na lovícím místě a po jeho skončení je 

účastník povinen lovné místo důkladně uklidit. 

- V případě nejasností se účastníci řídí pravidly dle platného rybářského řádu pro rybník Valcha 

(Bezrucký) 
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