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ZÁVOD LOV RYB UDICÍ NA PLAVANOU 

ZÁVOD V RYBOLOVNÉ TECHNICE 

Pořádající: Český rybářský svaz, místní organizace Klášterec nad Ohří, z. s.   a  

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov 

 

KATEGORIE: mladší žáci, starší žáci, ml. žákyně, starší žákyně,  

                        mládež 15 -18 let, dospělí 

 

MÍSTO  KONÁNÍ: - 26. 5. 2018 (sobota)    7:30 – 17:00 a déle dle stavu 

 - Lov ryb udicí na plavanou bude probíhat na  chovném rybníku Kyselka – kontrolní odlov 

 

 - 8:00 hod. sraz u rybníka 

 - 8:30 hod. prezentace závodníků 
 - 9:00 hod. začátek závodu 
 - 11:00 hod. konec závodu, úklid kolem stanovišť a přemístění se  
                   do rybářského domu 
 
 - Tento závod je pořádán pro děti a mládež registrované 

 v MO ČRS Klášterec nad Ohří a pro začínající mladé  

rybáře do 18 let, kteří jsou registrovaní v rybářských kroužcích.  

Nezapomeňte si rybářské doklady /pokročilí rybáři/, povinné 

 vybavení rybáře a řádně nachystané nářadíčko na plavanou. Je dovoleno používat nástrahu 

rostlinného i živočišného původu.  

 

Ve 12:00 hod se bude podávat oběd v rybářském domě 

 

 

 - Nestandardní rybolovná technika bude pořádána  na hřišti za Gymnáziem 
 - 13:00 hod. sraz na hřišti místního gymnázia 

 - 13:15 hod. prezentace závodníků 
 - 13:30 hod. začátek závodu 
 - 16:00 hod. konec závodu, úklid kolem stanovišť  
             a přemístění se do rybářského domu kde dojde  
             k vyhlášení závodů 
 
 - Na tento závod si přineste svůj oblíbený prut a zátěž dle vlastního uvážení 
   ( různé hračky, přívěsky, …… fantazii se žádné meze nekladou)  
 

 

V 16:30  



 

 

Od 16:00 hod bude v areálu rybářského domu volná zábava – opékání buřtů, ( pokud si 

někdo chce donést naložené maso, bude připraven gril), nealko pití pro děti, dospělí co si 

donesou, hudba, příjemné posezení s kamarády a kolegy 

 

Tyto závody jsou pořádány pro děti veškerých kategorií včetně úplných nováčků, kteří si 

mohou vyzkoušet chytání ryb a možná se jim to zalíbí a přidají se k nám do party. Rádi Vás 

všechny uvidíme. Neváhejte a přijďte.  

 

Žádáme Vás, kteří by měli zájem a chtějí přijít, aby svou účast potvrdili telefonicky nebo 

emailem. 

Jaroslav Ježek – 602 445 433, jaroslav.jezek1412@gmail.com 

Milan Jáhna – 603 438 038,  mija62@gmail.com 

 

 

Hlavní pořadatel: Jaroslav Ježek – vedoucí mládeže MO ČRS Klášterec nad Ohří 

 

 

 

 

 Josef Eisenreich                                                               Milan Jáhna                       

 

 

 

                                          

            Radek Dušek   A všichni kamarádi 
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