
 

MEGABASS spinning cup – závod dvojic 
 

MO MRS Moravský Krumlov pořádá 15. 11. 2014 na rybníku Vrabčí hájek 1 přívlačové 
závody dvojic - týmů v lovu lososovitých a dalších dravých druhů ryb. Partnerem závodu je 
kamenná prodejna Milo Brno, značka MEGABASS, která věnuje poukazy k odběru zboží a 
hodnotné ceny pro nejlepší závodníky. 
 
Startovné 
Výše startovného je stanovena na 1500 Kč za jednu dvojici závodníků - tým. V ceně 
startovného je oběd. Maximální počet týmů je 25. Přihlásit se je možné nejpozději do 12. 11. 
2014 na email: sabata.momk@seznam.cz, dotazy na tel. 736651920 (p. Šabata). Startovné je 
nutné zaplatit předem a to pouze převodem na účet 181629771/0600 (do zprávy pro příjemce 
uveďte jména obou dvou závodníků). Startovné je nutné zaplatit nejpozději do 14. 11. 2014! 
V případě nesplnění přihlašovacích povinností v řádném termínu, bude závodní tým nahrazen 
dalším dle pořadí přihlášení. Přihlášení na místě závodu je možné, pouze pokud bude volné 
místo. Výše startovného na místě závodu je 1700 Kč. 
 
Popis závodního úseku 
Jedná se o chovný rybník o velikosti cca 1,4 ha s průměrnou hloubkou 1,5 – 2,5 m. Závodní 
trať bude situována po obou delších stranách rybníka. Břeh je zpevněný sypaným kamením, 
dno rybníka je bez vázek, částečně písčité a částečně bahnité. Na levém břehu jsou 
vybudované tři písčité vstupy do vody (pláže) ohraničené betonovými zdmi. Obsádku v době 
závodu bude tvořit pstruh duhový (30 – 60cm), candát, štika a okoun. 
 
Závodní řád 
Jedná se o pětikolový závod s rotací po každém kole. Místa se losují, závodní úseky jsou 
vyznačeny čísly. Oba závodníci z jednoho týmu chytají vedle sebe ve svém sektoru od 
vylosovaného čísla k číslu vyššímu. Mohou si navzájem pomáhat, např. podebráním ryby. 
Loví se přívlačí na umělou nástrahu opatřenou jedním háčkem či trojháčkem (u wobleru jsou 
povoleny 2 trojháčky) bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem. Boduje se štika, 
candát, pstruh, okoun. Každá ryba musí být podebrána a odsouhlasena rozhodčím, jinak se 
nepočítá. Ryby zdolané po signálu ukončujícím kolo se nepočítají. Za zdolanou rybu se 
považuje ryba podebraná do podběráku a nadzvednutá nad hladinu. Bodovaná ryba musí být 
zaseknuta v hlavové části, podseknutá se nepočítá!! Každé kolo je hodnoceno samostatně 
podle počtu ulovených ryb, 1 ryba = 1 bod, pouze u okouna je stanovena minimální délka 20 
cm, menší se nepočítá. Rybu měří pouze rozhodčí. Vyhrává tým s nejnižším součtem umístění 
ze všech pěti kol. Při shodě rozhoduje vyšší počet ulovených ryb, popřípadě los. Každý 
závodník je povinen mít vlastní podběrák a vyprošťovač háčků.
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Je zakázáno 
 Používat montáže s bočním přívěsem, plovoucí materiály k nadnášení gumových nástrah, 
sbirulina, kulová plovátka. Případná zátěž musí být součástí nástrahy (ne olůvko či brok na 
silonu před nástrahou). Nesmí se rovněž vnadit, nešetrně zacházet s rybou a lovit mimo 
vyhrazený sektor. Ryba musí být vylovena podběrákem. Maximální povolená délka prutu je 
3m. Porušení pravidel hlásí rozhodčí organizátorovi závodu, který může závodníka 
napomenout, vyloučit ze závodu, či neuznat některý z neregulérních úlovků. Při jakémkoliv 
prokázaném prohřešku bude tým okamžitě penalizován body + 5 v umístění, v tom kole, v 
němž byl přestupek prokázán. Při zjištění, že některý ze závodníků chytá s háčky 
s protihrotem, bude celý tým, jehož je provinilý závodník členem, okamžitě vyloučen bez 
jakýchkoliv náhrad!!! To samé platí při opakovaném porušení jiných přestupků. Organizátor 
závodu řeší i případný protest některého ze závodníků. 
 
Časový harmonogram 
7:30 – 8:00 prezentace s losováním 
8:30 – 9:20 1. kolo 
9:35 – 10:25 2. kolo 
10:40 – 11:30 3. kolo 
11:30 – 12:50 přestávka, občerstvení 
12:50 – 13:40 4. kolo 
13:55 – 14:45 5. kolo 
15:30 vyhlášení výsledků a předání cen 
 
Sraz závodníků 
V sobotu 15. 11. 2014 v 7:30 u budovy MO MRS Moravský Krumlov. Zde je možnost 
parkování po celou dobu závodu. Příjezd od Ivančic - dojedete ke kruhovému objezdu, kde na 
prvním sjezdu pokračujete směr Znojmo. Po pravé straně mezi Penny marketem a čerpací 
stanicí odbočíte vpravo a jedete pořád rovně, až dojedete k prvnímu rybníku. Pokračujete dál 
podél rybníka k budově MO MRS a druhému rybníku, na kterém se závod koná. Souřadnice 
místa srazu a prezence: LOC: 49°2'20.440"N 16°18'4.540"E 

 
Ceny 

1.místo: Poháry + poukaz na odběr zboží v hodnotě 8000kč 

2.místo: Poháry + poukaz na odběr zboží v hodnotě 6000kč 

3.místo: Poháry + poukaz na odběr zboží v hodnotě 4000kč 

4. místo: 2x wobler Megabass + 2x povolenka k lovu pstruhů na VH1 

5.místo: 2x wobler Megabass + 2x povolenka k lovu pstruhů na VH1 

Nejdelší ulovená ryba: wobler Megabass 

V případě, že nebude startovní pole plně zaplněno, hodnota cen se poníží podle počtu přihlášených týmů. 

http://www.mapy.cz/


Občerstvení zajištěno! 

Pořadatelé si vyhrazují právo na změny! 

 


