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P O Z V Á N K A 
 

na II. ročník Velké ceny SPS Prezidium Praha v lovu ryb udicí, která se koná ve spolupráci 
s Českým rybářským svazem z. s. - Územním svazem města Prahy, Místními organizacemi Praha 
11 Háje a Praha 9 Kyje 

dne 17. května 2017  
na rybářském revíru Rokytka 1 č. 401008 - Kyjský rybník. 

 
Závody jsou pořádány pro policisty, zaměstnance Policie ČR nebo 
MV, pracovníky městské policie, bývalé policisty, veterány policie, 
pracovníky Integrovaného záchranného systému, členy SKP, SPS, 
PSK, jejich přátele a další pozvané hosty. 
 
Organizační výbor: 
 
Předseda  :               mjr. Ing. Jiří  ZLATNÍK 
Ředitel      :               Ing. Miloslav LINHART 
Hlavní rozhodčí:    JUDr. Jan BUBENÍK 
Tajemník  :                      Jan MALKUS 
Sekretář   :                      Jan SVOBODA 

 
 
Podmínky závodů 
 
 
- Závod je vypsán pro tříčlenná družstva a jednotlivce jako dvoukolový, kolo vždy tři hodiny 

s hodinovou přestávkou. Koná se za každého počasí. Závod je neziskový. Startovné je 
určeno pouze na nákup cen pro závodníky, drobné občerstvení účastníků a prokazatelně 
nutné výdaje se závodem spojené. (Při vyhodnocení závodu účastníkům k nahlédnutí.) 

- Účastnický poplatek družstva je 1 000 Kč, jednotlivci 300 Kč, důchodci a veteráni 150 Kč, 
Družstvo závodí ve společném sektoru. 

- Každý závodník šetrně vkládá ulovené ryby samostatně do svého, dostatečně dlouhého 
vezírku tak, aby ryba nebyla poškozena. Vložení ryby do jiného vezírku znamená 
neoprávněné zvýhodnění jiného závodníka, nesportovní chování a tedy diskvalifikaci celého 
družstva. 

- Soutěží se v lovu na plavanou, položenou nebo feeder. Závodník používá k lovu, případně 
krmení vždy jen jeden prut. Další prut nesmí být nastražen. Připraveny může mít i další pruty. 
Povolen je lov na jeden jednoháček. 

- Hodnotí se celková váha úlovku (1gram = 1 bod) závodníka, družstva (součet úlovků členů 
družstva) a nejdelší ryba (cm) předložená závodníkem při vážení v boxu. Při rovnosti 
výsledků rozhodne los. 

- Věcnou cenou bude odměněno nejméně 5 nejlepších družstev, nejúspěšnější žena, 10 
neúspěšnějších jednotlivců a lovec nejdelší ryby. 

- První tři jednotlivci, první žena a první tři družstva obdrží kromě věcných cen medaile 
(všichni) a poháry (jednotlivci a družstvo jeden pohár). 



 

- Po zvážení, zapsání úlovku a podpisu výsledku závodníkem na konci závodu, v případě 
nutnosti i o poločase (podle počtu ulovených ryb), budou ryby šetrně vráceny zpět do revíru. 

- Loví se na nástrahy a návnady podle rybářského řádu. 
- Nevhodné zacházení s rybou, porušení rybářského řádu nebo nesportovní chování znamená 

diskvalifikací celého družstva. 
- Soutěžní ryba je ta, která není v době konání závodu hájena. 
- Vnaděním omezeno na max. 20l krmení a 3 l živých návnad a nástrah na celý závod pro 

jednoho závodníka. 
- Počet startovních míst je omezen délkou závodní trati, tedy max. 33 družstev. Pro účast je 

rozhodující datum přihlášení a včasné uhrazení startovného, dále platný rybářský lístek 
a platná povolenka ÚSMP, celosvazová, nebo celorepubliková povolenka ČRS z. s. 
požadavek zajištění platné povolenky pro závodníka je třeba oznámit při přihlášení. 

- Družstvo závodí v jednom sektoru (boxu), střídání sektorů ani změna místa závodníka 
v sektoru v průběhu závodu není povolena. Trenér nesmí vstupovat do boxu. Střídání 
závodníka není povoleno. Vstup do cizího sektoru je zakázán. Během přestávky je možno 
vnadit. 

- Přihlášky zašlete elektronicky na adresu: jiri.zlatnik@pcr.cz, nebo faxem  974841080.  
- Uzávěrka přihlášek je do 20. dubna 2017, nebo do obsazení závodních míst. 
- Po obdržení přihlášky bude soutěžícím zasláno číslo účtu MO ČRS Praha 11 Háje 

s variabilním symbolem - kódem k provedení platby. Platbu je třeba provést do 7 dnů po 
obdržení kódu. 

- Červy, žížaly a patentky i s dovozem na závodní trať v 05.30 hodin v den závodu po 
telefonické objednávce za ceny pro závodníky dodá fa POHODA FISHING s.r.o., Zápy 163, 
Brandýs nad Labem, DIČ 03303152, mobil 607382156,  

 
Časový plán soutěže: 

 
 

o 06.00 - 06.45 porada kapitánů družstev, prezentace, losování sektorů 
o 07.00 - 08.00 vstup do sektorů, příprava, krmení  
o 08.00 - 11.00 první kolo závodu  
o 11.00 - 12.00 občerstvení, možnost krmení, (vážení) 
o 12.00 - 15.00 druhé kolo závodu 
o 15.00 - 16.00 vážení a měření úlovků, zpracování výsledků 
o 16.00 - 17.00 vyhlášení výsledků a předání cen 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 P Ř I H L Á Š K A 
Na II. ROČNÍK VELKÉ CENY SPS Prezidium Praha 

konané dne 17. května 2017 – Kyjský rybník PRAHA 
 
 

K výše uvedenému závodu přihlašuji závodní družstvo s názvem: 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………..
ve složení: 
 
 
 

jméno  příjmení OEČ  u zaměstnanců PČR a 
MV               

 
Povolenka 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
Telefon :                                    Email :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 


