
 
  

 

VIII. ročník rybářských závodů na Máchově jezeře 2023 

 

OPS Máchovo jezero zve všechny příznivce sportovního rybolovu na VIII. ročník 

rybářských závodů na Máchově jezeře. 

Datum konání: 13. května 2023 

Místo konání: Máchovo jezero, pláž Klůček, Doksy, 

GPS: 50.5785975N, 14.6546872E, rybářský úsek č. 1 

Parkování: Přímo na pláži Klůček 

Startovné: 350 Kč / účastník 

Vjezd do areálu: 50 Kč / vozidlo (poplatek Městským lesům, platba při registraci na místě) 

Prezentace: od 6.30 hod. na pláži u stánku s občerstvením 

Zahájení a trvání závodu: 7.30 – 12.00 hod. 

Způsob lovu: feeder, položená, plavaná s jedním návazcem a jednoháčkem 

Bodování: 1gram = 1 bod 

Účast: z důvodu omezeného počtu (max. 60 závodníků) je nutná včasná rezervace 

Přihlášky: mailem na info@opsmachovojezero.cz 

Podrobné informace o závodu: www.opsmachovojezero.cz 

Rybí obsádka: kapr, cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, perlín ostrobřichý, okoun 

Občerstvení: v ceně startovného u stánku s občerstvením 

Ceny: budou zajištěny hodnotné ceny 

Pořadatel závodu: Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero, www.machovojezero.cz  

Ředitel závodu: Jiří Holub, tel: 777 577 768 

 

Propozice a závodní řád: 

1. Startovní místa se losují při prezentaci. 

2. Způsob lovu = feeder, položená, plavaná s jedním návazcem a jednoháčkem. 

3. Lov povolen na 1 prut. 

4. Závod trvá 4,5 hodiny. Vítěz = nejvyšší součet bodů. 

5. Bodování: do výsledku budou započítány všechny druhy živých ulovených ryb, 1 gram 

ulovené ryby = 1 bod. Body zapisují pouze označení rozhodčí. Kolo je zahájeno a 

ukončeno zatroubením. 

 

 



 
  

 

6. Vezírek s rybami musí zůstat ve vodě až do příchodu skupiny vážných na závodníkův 

úsek. Po vyzvání závodníka vážným jsou ryby přineseny k váze jen v samotném vezírku. 

Ryby se váží, nepočítají se. Výsledek je oficiálně zapsán, úlovek se po zvážení a 

podepsání závodníkem vrací s maximální šetrností ihned do vody. 

7. Ryba, která byla vylovena až po ukončení závodu nebude počítána. 

8. Při rovnosti bodů rozhoduje los. 

9. Závodit mohou všichni, kdo mají čas a chuť a registrují se na startovní listině. 

(info@opsmachovojezero.cz) 

10. Každý závodník má povinnost umožnit rozhodčím závodu okamžité zvážení úlovku a 

jeho navrácení vodě. 

11. Povinné vybavení: každý závodník musí mít vlastní vezírek a podběrák. 

12. Krmení je povoleno vždy 10 minut před zahájením závodu, max 3 kg na závodníka. 

13. Soutěžící je povinen na místě rybolovu udržovat pořádek. Před odchodem od vody je 

nezbytně nutné provést důkladný úklid! 

14. Organizační výbor si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu, pokud si to 

vyžádají okolnosti. 

15. Připomínky k průběhu závodu lze předložit organizačnímu výboru nejpozději do 10 

minut po skončení závodu. 

16. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí. 

17. Nedodržení závodního řádu má za následek vyloučení závodníka ze závodu. 

 

Občerstvení a toalety jsou zajištěny v místě konání závodu. 

Ochrana osobních údajů 

Pořadatel zpracovává osobní údaje titul, jméno, příjmení a e-mail závodníka, poskytnuté 

závodníkem při přihlášení. Účelem zpracování osobních údajů je pořádání a vyhodnocení 

rybářských závodů na základě oprávněného zájmu pořadatele. 

Informace k ochraně osobních údajů jsou přístupné na  www.opsmachovojezero.cz 

 

 

  


