
 

 
 

Srdečně zveme všechny milovníky sportovního rybolovu na Rybářské závody, které se 
konají dne 12. 05. 2018 od 06.00 do 19.00 hod. na soukromém rybníce „Panský“. 

 

 
 
 

Rybník Panský leží u obce Borovka asi 1 km od Neveklova (okres Benešov). Rozloha 
rybníku je 7,8ha, průměrná hloubka 1,5m.  
Panský rybník je bohatě zarybněn kaprem, sumcem, štikou, okounem, candátem, 
amurem a línem.  
 

V minulosti bylo do rybníku vysazeno 3000kg kaprů o hmotnosti 2-4kg a více než 300kg 
kaprů s hmotností 10-15kg. Do rybníku bylo dále vysazeno větší množství dravců, 
především candáta, štiky a sumců včetně několika opravdu velkých kusů s hmotností až 
35kg. V listopadu 2016 bylo vysazeno 4000kg kaprů s hmotností 3- 4 kg. 
 
 
 
 
 
Poloha rybníku GPS: 49°46'14.032"N, 14°31'47.887"E 
Mapa rybníka  http://www.mapy.cz/s/9G5A 
Fotogalerie http://www.lisno.cz/pansky-rybnik.htm 
 
 
 

POZVÁNKA NA RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 

DRUŽSTEV 

X. ročník 

CLO- Carp Tour - Benešov 

http://www.mapy.cz/s/9G5A
http://www.lisno.cz/pansky-rybnik.htm


 

 
 

 
Startovné: 

a) zaměstnanec Celního úřadu pro Středočeský kraj 350,- Kč 
b) cizí účastník 650,- Kč 

 
 

ČASOVÝ PROGRAM ZÁVODŮ 
 

6:00 - 6:15   prezentace účastníků 
6:15 - 6:30   losování míst  
6:30 - 7:30    příprava závodníků 
7:30 - 12:30  1. poločas závodů 

12:30 - 13:30  přestávka, občerstvení 
13:30 - 19:00  2. poločas závodů 
19:30    vyhlášení výsledků závodů a předání cen 

 
Podmínky účasti:   
Startovat může zaměstnanec Celního úřadu pro Středočeský kraj nebo člen rodiny, přítel, přítelkyně, 
kamarád, kamarádka po odevzdání přihlášky za družstvo a zaplacení startovného. 
 

Přednostní právo se zúčastnit těchto závodů má zaměstnanec Celního úřadu pro Středočeský kraj  
 

Maximální počet družstev je 20 a družstvo musí být dvojčlenné. 
 
 

O účasti na rybářských závodech, bude rozhodovat pořadí řádně vyplněných přihlášek a zaplacení 
startovního poplatku (tzv. „Kdo dřív přijde ten dřív mele“). 
 

Na začátku závodního dne si zástupce každého družstva vylosuje číslo sektoru, kde po celou dobu 
závodů bude družstvo chytat!!!!! 

       
 
 
Hodnocení závodů:  
Vyhrává družstvo, které dosáhne nejvyššího počtu bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje počet 
ulovených ryb. Družstva na 1. až 4. místě budou odměněni věcnými cenami. Další cena bude předána 
jednotlivci za největšího uloveného kapra nebo amura. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ZÁVODNÍ ŘÁD 

RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ 
konaných  dne 12. května 2018 

 

Závody se konají v duchu „CHYŤ A PUSŤ“ 
 

1. Způsob hodnocení: Kapr, Amur  1 cm =   1 bod 

2. Způsob rybolovu je pouze plavaná a položená. 

3. Rybář musí s rybou při vylovení zacházet šetrně. Při manipulaci s ulovenou rybou na břehu musí být 

použita navlhčená podložka zabraňující poškození ryby. 

4. Každý soutěžící loví maximálně na dva pruty a rybolov je povolen vždy na prut s jedním háčkem (druhý 

háček zakázán z důvodů poškození trofejních ryb), háčky jsou povoleny z protihrotem. Krmítko nebo 

olůvko musí být vždy v případě utržení ryby samovolně odpojitelné (průběžné), aby ho ryba netahala za 

sebou. Přísný zákaz srkaček. 

5. Po celou dobu rybolovu musí být jeden z družstva na stanovišti. Pokud oba chytající opustí stanoviště, 

budou udice staženy. 

6. Nástrahy a návnady lze používat dle příslušných zákonů, za návnadu a krmení se nesmí používat nevařené 

luštěniny. 

7. Vnadit je možné po celou dobu závodů ze svého vylosovaného sektoru.  Vnadění krmící raketou 

(SPOMB) je zakázáno. Umisťovaní bójí a marketů je zakázáno.   Vstupovat do vody během závodů, před 

závodem a během přestávky je zakázáno. 

8. Focení ryb je povoleno pouze v pokleku nad podložkou z důvodu možného vysmeknutí ryby a jejího 

poranění pádem z velké výšky. Povinností je používat podběrák a peán (vyprošťovač háčků).  

9. Ryby zaseknuté před závěrečným signálem musí být zdolány do 15 minut po zaznění signálu, jinak 

nebudou uznány. 

10. Do konečné klasifikace budou započítány body všech ulovených ryb (kapr, amur). V případě rovnosti bodů 

rozhoduje počet ulovených ryb. Soutěžící je povinen umístit svoje vybavení k rybolovu pouze ve svém 

sektoru.  

11. V době závodů je zákaz používání automobilů, přejíždění mezi stanovišti a v celém objektu konaných 

závodů. 

12. V případě špatných podmínek (vichřice, povodeň a jiné) si organizátor vymiňuje právo na přerušení, nebo 

předčasné ukončení závodů. V takovém případě bude započítáno pořadí, které bylo v momentě ukončení 

závodů. 

13. Každý soutěžící je povinen se chovat k ostatním soutěžícím ohleduplně. Případné spory řeší rozhodčí, 

taktéž řeší případné protesty, které musí být podány do ukončení závodu. 

14. Každé družstvo je povinno mít rybářský Eko - sak nebo vezírek na uchování ryb do příchodu rozhodčího. 

Po změření bodované ryby je každý soutěžící ryby šetrně vrátit vodě. 

15. Veškeré porušování tohoto řádu může být trestáno až vyloučením soutěžícího, který porušil některý z 

výše uvedených bodů. 

 

 Hodně rybářských úspěchů a příjemně strávený den vám přeje    

        Realizační tým  

                 



 

 

CENA STARTOVNÉHO ZAHRNUJE 

1) POVOLENKU NA SPORTOVNÍ RYBNÍK PANSKÝ 
2) OBČERSTVENÍ:  

o Párek, hořčice, pečivo – káva, čaj 
o Oběd – Španělský ptáček, knedlík 
o Klobása, hořčice, pečivo 
o Čepovaný nápoj  

3) HODNOTNÉ CENY PRO PRVNÍ ČTYŘI DRUŽSTVA A CENA ZA NEJVĚTŠÍHO 
ULOVENÉHO KAPRA nebo AMURA  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

  ročník 2017 
 

 

 

 



 

 

Přihláška družstva 
 

k účasti na X. ročníku rybářské sportovní soutěže CLO- Carp Tour - Benešov  2018 
 
 

Název družstva: …………………………………………… 
 

A) Příjmení a jméno - celník……………………………/ celník…………….………… 
 
    Osobní číslo:………………/…………………. 
 
útvar celní správy /kontakt tel: /………………………………/……………………….  
 
 
B) Příjmení a jméno - cizí účastník…………………………/cizí účastník ……………… 
 
cizí účastník /kontakt tel: /………………………………/…………………………… 

 

 
 
 
Vyplněné závazné přihlášky podepište a včetně účastnického poplatku předejte v 
termínu  
 
 
do 27. 04. 2018 na odd. 22.1 ÚP v Benešově  T. Pilc  nebo P. Šmíd  

tel. 604290438, 720735735 
 

 
 
 
 
 

Dne: ………………………        Podpis: ………………………  


