
14. ročník - PODBORSKÝ NEDĚLNÍ RYBÁŘSKÝ ZÁVOD v Náchodě  
Jedná o tradiční již 14. ročník úspěšného rybářského závodu konaného v pěkném 
prostředí pod zámeckým kopcem. Závod se koná stejně jako dřívější ročníky v NEDĚLI ! 

Termín závodu 
Začátek:27.05.2018 

Konec:27.05.2018 
Časový harmonogram 

06:00-06:30 Prezentace  
07:00-09:00 1. kolo závodu  
09:00-10:00 Přestávka a přesun závodníků  
10:00-12:00 2. kolo závodu  
13:00-13:30 Vyhlášení výsledků závodu 

Místo konání akce 
Město:Náchod 

Kraj:Královéhradecký 
Popis cesty:Z Náchoda po hlavní cestě směrem na Červený Kostelec 

- na konci Náchoda za koupalištěm, před Dolní 
Radechovou se nachází rybník Podborný. Parkování pro 
minimálně 20 vozidel k dispozici přímo u rybníka. 

Význam a kategorie závodu 
Význam závodu:Rekreační 

Kategorie:Malé místní 

Poznámka k závodu:
Tradiční a velmi oblíbená akce na zajímavě zarybněné 
vodě. Pozor - počet účastníků omezen na cca 80! 

Charakteristika závodní trati 
Typ Revíru: Rybník s rozlohou: 3 ha vodní plochy 
Typ proudu:Stojatá 

Mezery mezi závodníky:2 metry 
Prostor pro nahazování:obvykle solidní 

Typ břehu:
Zkosený břeh 
½ rybníka má zkosení přijatelné, ½ ostřejší sklon 
Loví se pouze z jedné strany rybníka. 

Přítomnost ryb a popis trati:kapr, lín, bílá ryba, štika, candát 
Účast a startovné 

Kadeti do 15 let:ANO startovné: 250 
Junioři od 15 do 20 let:ANO startovné: 250 

Dospělí od 20 let:ANO startovné: 250 
Senioři:ANO startovné: 250 minimální věk 0 

Družstva z 2 závodníkůNE startovné: 0 za družstvo 

Způsob přihlášení do závodu:Zaregistrováním a zakoupením bodovací tabulky v den 
závodu na místě 

Závodní řád 
Povolené způsoby rybolovu 

Plavaná:ANO 
Feeder:ANO 

Položená:ANO 
Přívlač:NE 

Muškaření:NE 
Doplňující pravidla je způsobu 

rybolovu a nářadí:
  

Vnadění - krmení 
Povolené způsoby krmení:Krmení je povoleno 5 minut před zahájením závodu 

O přestávce je povoleno krmit taktéž až max. 5 minut 
před započetím 2 kola.  



Množství krmení:Na celý závod je povoleno maximálně: 99  litrů v 
namíchaném stavu 
99 litrů patentek 
99 litrů červů 
99 litrů ostatní živé návnady  

Zakázané způsoby krmení:Současně je povolen lov pouze na jeden prut s jedním 
návazcem. Další pruty mohou být na stanovišti rybáře 
připraveny.  

Nástrahy 
Povolené nástrahy:Dle rybářského řádu. 
Zakázané nástrahy:Není dovoleno nastražení živé rybičky 

Hodnocení, losování míst a ceny 
Hodnocení, bodování a 

evidence úlovků v průběhu 
závodů:

Hodnotí se každá ulovená ryba způsobem 1 cm = 1 bod 
zaseknutá ve hlavové části. 

Způsob losování závodních 
míst:

Závodník si vylosuje svá závodní místa pro obě kola při 
prezentaci na závod - poctivé losování - karty! 

Ceny pro vítěze:Hlavní cena – MOBILNÍ TELEFON !!! a mnoho dalších 
rybářských cen. 

Podmínky pořadatele 
Povinné vybavení:Závodník musí mít vyprošťovač háčků nebo peán, metr k 

měření úlovků, platnou povolenku, podběrák umožňující 
bezpecné vylovení ulovků.  

Sdělení pořadatele:Závodníci berou na vědomí, že se účastní rybářských 
závodů na vlastní nebezpečí. V případě protestu musí 
protestující složit u ředitele závodu kauci ve výši 1.000,- 
Kč, která bude vráce pouze v případě uznání protestu. 

Zajištění ubytování a strava 
Občerstvení:V průběhu závodu bude na stanovišti u závodní trati 

otevřen stánek s občerstvením.  
Ubytování:Ubytování si každý závodník musí zajistit sám. Pořadatel 

však doporučuje místní holety a penziony ve kterým je 
možné si rezerovat lůžka  

Pořádající organizace 
Název pořadatele:Lesy města Náchoda, spol. s r.o. 

Adresa:Dobrošovská 1443, 547 01 Náchod 
Ředitel závodu:Bc. Luboš Veverka 606610648 

Technický ředitel:
 

Hlavní rozhodčí:  
Přihlášky závodníků:  

Doplňující informace o 
pořadateli:  

Přidat komentář | Počet komentářů: 0 
 

  

  

 


