
Datum konání: 4.7. – 6.7.2014 

Na jezeru Koblov 

- Lov 48 hodin nonstop 

- Startovné 2.500 Kč za 2-3 členný tým 

- Počet týmů: 15 

- Závodu se mohou zúčastnit pouze týmy, které nespolupracují s výrobci rybářských 

návnad a nástrah. V případě nejasností je rozhodnutí plně na pořadateli závodu.  

Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je v horní pravé části našeho 

webu. Kde v předmětu zprávy uvede KVALIFIKACE 5. 

 Časový rozvrh: 

04.07.2014 

08:00 – 08:30 hod. registrace týmů 

08:30 – losování lovných míst 

10:00 - možnost zakrmení, průzkum vody ze člunu, označení lovného místa 

11:30 - konec možnosti používání člunu, možnosti krmení, nahazování atd. - klid na vodě! 

12:00 – start závodu  - vše povoleno v rámci pravidel závodu. 

06.07. 2014 

12:00 – konec závodu 

14:00 – Vyhlášení výsledků 

Pravidla pro V. kvalifikační kolo Carp Marathonu Praha 2014 

Bodování: 

Bodované ryby: Kapr od 70cm včetně, amur od 70 cm  včetně. Ryby se zváží (změří) a zadokumentují. 

Všechny ulovené ryby musí být po zvážení (změření) a zdokumentování s náležitou opatrností puštěné 

zpět do vody. 

http://www.cm-praha.cz/o_zavode/prihlasky/


Minimálně jeden člen týmu musí mít mobilní telefon a při ulovení bodované ryby prozvoní rozhodčího, 

který rybu zváží, vyfotí lovce s informační cedulí, kde budou údaje o ulovené rybě, zapíše ulovenou 

rybu do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v kartě stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem. 

Loví se způsobem, chyť a pusť. 

Povolená technika lovu: 

Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty. Na každém prutu bude povolená pouze taková 

montáž, aby v případě utržení došlo k uvolnění použité zátěže a pouze s jedním návazcem a jedním 

háčkem. Protihrot je zakázán.  

- Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas). Zákaz používání krmítek a 

feederových krmítek! 

- povolen pouze lov na položenou. 

- zavážení je povoleno.  

- při jízdě na člunu je povinná záchranná vesta pro každého, kdo bude na člunu!  

- lovné místo je možné označovat pomocí tyčové bojky, jiné způsoby jsou zakázány.  

- je zakázáno používat pletené šňůry jako šokové návazce, stejně tak i silný šokový silon nebo 

fluorocarbon. Na navijáku je možno mít pouze kmenový vlasec! 

Jako nástrahu mohou soutěžící použít boilie (ne však boilie rohlíkové) a pelety. Obalovací těsta na 

nástrahy, dipy, gely a PVA povoleny. Obalování olov povoleno. Zarážky imitující partikl jsou zakázány! 

K vyvážení a k nadzvednutí nástrahy je povoleno pouze plovoucí boilie. Methodmix povolen.  

Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen 

umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně. 

Krmení možné pouze za pomoci lopatky, kobry, praku, raketou (spombem, red-mamou, atd) nebo 

z člunu.  Jiné způsoby krmení, které nejsou jmenovány - jsou  zakázány. 

Povinností každého rybáře je u sebe mít velkou plněnou podložku o rozměrech minimálně (60x100 

cm) a podběrák s rameny o délce minimálně 70cm.  

Tým, který se dopustí jakéhokoliv přestupku proti pravidlům kvalifikačního kola nebo proti pravidlům 

jezera Koblov, bude při prvním přestupku uděleno napomenutí. V případě druhého přestupku bude 

tým ihned vyloučen ze závodu, bez náhrady na vrácení startovného a musí ihned opustit areál jezera 

Koblov. 

dále dle rybářského řádu jezera Koblov. 



Co není povoleno, je zakázáno! 

- Zruší-li registrovaný tým registraci po 30. 5. 2014, startovné propadá v plné výši. 

 
 


