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BOŽICKÝ KAPRAŘSKÝ MARATON 25 hod. 
 
 
1. ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 
Závod Božický kaprařský maraton 25 hod. začíná v sobotu 2. 9. 2017 v 9.00 hod. 
a končí v neděli 3. 9. 2017 ve 10.00 hod.  
Chytat a bodovat se bude v jednotlivých družstvech. Jedno družstvo = dva rybáři. 
Startovné za družstvo je 2000,- Kč. Maximální počet družstev je 17.  
 
 
PREZENTACE:   SOBOTA    7.00 hod.  
LOSOVÁNÍ MÍST:   SOBOTA     8.00 hod. 
ZAČÁTEK MARATONU:  SOBOTA    9.00 hod. 
KONEC MARATONU:  NEDĚLE   10.00 hod. 
 
Kdo nebude v sobotu 2. 9. 2017 do 7.30 přítomen bez omluvy, bude diskvalifikován 
bez jakékoliv náhrady uhrazené zálohy.  
 
Sraz závodníků je sobotu 2. 9. 2017 v 6.30 hod. Organizátoři závodu budou rovněž 
v případě potřeby k dispozici. Ubytování si každý účastník závodu zajistí sám.  
 
Pořadatel si vyhrazuje právo provádět jakékoliv změny.  
 
Podpisem prezenční listiny zúčastněné družstvo vyjadřuje souhlas s pravidly a řádem 
Božického kaprařského maratonu 25 hod. a Sportovního rybolovu Božice.  
 
 
 
2. POVINNÁ VÝBAVA PRO DRUŽSTVO 
 
- podložka pod rybu  

- ekovezírek pro šetrné uchování ryby  

- podběrák  

- peán  
 

 
 
3. PODMÍNKY LOVU  

 
o jedno družstvo = 4 pruty, 4 jednonávazce, pouze jednoháčky bez protihrotu (možno 

zamáčknout)  

o 1 prut = 1návazec = 1 jednoháček bez protihrou  

o v jednom družstvu max. dva rybáři  

o Pokud jeden z rybářů opustí závod, družstvo loví pouze na dva pruty  

o rybářské přístřešky a stany povoleny  

o dlouhodobá návštěva není povolena  

o zákaz vstupu všem psům !!!  

o manipulace s udicí, krmením, podběrákem atp., pouze členové – rybáři !!!  
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o autem možno zavézt rybářské věci na předem vylosované místo, poté povinnost 

odstavit na parkovišti  

o jakákoliv vzájemná výpomoc (vylovit rybu, půjčit třeba háček či jinou rybářskou 

potřebu včetně nástrah a návnad) je pouze v rámci družstva  

o šetrné zacházení s ulovenou rybou je pro všechny samozřejmostí  

o do ekovezírku max.3 ks ryb po zaevidování  

o zákaz používání všech loděk (i na dálkové ovládání), včetně zaplavání na krmná 

místa  

o zákaz obcházení rybníku a krmení z druhé strany  

o zákaz odhazování odpadků, nedopalků a znečišťování lovného místa ( odpadky do 

pytlů )  

o zákaz lovu na více háčkové systémy a prázdný háček. Na háčku musí být vždy 

nástraha, buď přímo napíchnutá na háček, anebo metodou na „vlas“.  

o návazec ( poslední metr udice ) nesmí obsahovat žádné krmítko.  

o zákaz používání všech druhů srkaček, prázdných háčků a tomu podobných věcí  

o zákaz lovu na živou či mrtvou rybičku nebo vláčení  

o po celý průběh závodu striktně platí režim „chyť a pusť“  

o co není výslovně povoleno, je zakázáno  

o ulovená a vylovená ryba po ukončení závodu se nepočítá  

o koupání zakázáno, pro rybu si možno zaplavat pouze se souhlasem obou sousedních 

družstev  

o pořadatel si vyhrazuje právo přerušení či ukončení závodu  

o nevyžádaná návštěva družstva je zakázána  

o Všichni závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Za své osobní věci 

a rybářské vybavení si závodníci zodpovídají sami.  
 
 
 
4. VNADĚNÍ  

 
Vnadění je během závodu povoleno v dobu, která bude rozhodčími upřesněna v den 
konání závodu.  
 
Je výslovně zakázáno používat vnadící rakety, bomby a tomu podobné věci (obrovský 
hluk a rány na vodě) po celé trvání maratonu. Povoleny jsou praky, lopatky, košíky, 
vlastní ruce a rybářské kobry. V průběhu závodu je zakázáno používat v návazci i mimo 
něj krmítka olověná i drátěná. V průběhu závodu jsou PVA materiály povoleny pouze k 
návazci, je zakákáno nahazovat PVA! Množství a druh návnady neomezen.  
Po celou dobu závodu je povoleno vnadit kobrou, a to i mimo dobu, kterou určí rozhodčí 
v den maratonu.  
 
 
5. PODÁNÍ PROTESTU, SANKCE ZA PŘESTUPKY  
 
Podání protestu je možné pouze písemnou formou do 30 min. od sporné situace, po 
složení kauce 1000,- Kč a to vše k rukám hlavního rozhodčího daného sektoru. Pokud je 
protest oprávněný, kauce se vrací a ryba, na kterou byl podán protest se nepočítá! 
Pokud je protest neoprávněný, kauce propadá a ryba, na kterou byl podán protest se 
počítá.  
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Protest bude řešen hlavním rozhodčím daného sektoru. Podání protestu po ukončení 
závodu je nemožné!  
Rozhodčí budou průběžně kontrolovat dodržování řádu. Za první zjištěný přestupek je 
napomenutí, za druhý následuje sankce ve výši 50 bodů (rozhoduje sektorový rozhodčí ) 
a po třetím přestupku bude družstvu udělena diskvalifikace!  
 
 
6. BODOVÁNÍ A CENY:  

 
Bodovanou rybou je každý ulovený Kapr, Amur a Štika. Štika je bodovaná od 80 cm!  
1 cm = 1 bod  
1. cena 5.000,- Kč  
2. cena 4.000,- Kč  
3. cena 3.000,- Kč  
 
V případě bodové shody vítězí ten, kdo ulovil delší bodovanou rybu v průběhu závodů. 
Pokud i zde nastane shoda, rozhodne druhá nejdelší ryba.  
 
 
Ceny jednotlivců  
Nejdelší bodovaná ryba závodu: 1000.- Kč, sponzorský dar, víkendová povolenka 
SPORTOVNÍHO RYBOLOVU BOŽICE.  
 
 
Díky našim sponzorům, se vítězové maratonu mohou těšit i na věcné dary.  
Uvedené ceny jsou garantovány při obsazení závodu alespoň jedenácti družstvy.  
 
 
7. PŘIHLÁŠKA DO ZÁVODU A KONTAKTY  

 
Přihlašovat se můžete:  
e-mail: info@rybolov-bozice.cz  
tel.: 725 252 431  
 
Do přihlašovacího mailu prosím uveďte:  
- vaše jména, příjmení,  
- adresu(stačí město),  
- název týmu,  
- telefonní číslo, které je i variabilním symbolem.  
 
Písemná nebo telefonická registrace je možná až po uhrazení zálohy.  
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8. ÚHRADA ZÁLOHY STARTOVNÉHO  

 
Startovné družstva je 2000 Kč.  
Písemná nebo telefonická registrace je možná až po uhrazení zálohy 1000 Kč.  

 
Částka:1000 Kč  
Číslo účtu: 168039005/0600  
Variabilní symbol: zde prosím uveďte telefonní číslo jednoho z družstva  
Poznámka: Božický kaprařský maraton 25 hod.  
 
Doplatek startovného, tj. 1000,- Kč, provede každé družstvo v den konání závodu, tj 
2.9.2017 při ranní prezentaci.  
 
 
V případě dotazů k průběhu závodu nás kontaktujte, rádi zodpovíme všechny Vaše 
dotazy.  
 
 
 
Srdečně zveme všechny rybáře na tradiční Božický kaprařský maraton 25 hod. 
a těšíme se na příjemně prožitý rybářský víkend plný krásných úlovků. 
 
  
 
 
Petrův zdar 

 

 

Kolektiv Sportovního rybolovu Božice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sportovní rybolov Božice info@rybolov-bozice.cz www.rybolov-bozice.cz 

 


