
 

Celosezonní 

ZÁVOD V LOVU DRAVÝCH RYB  

 

Pravidla závodu: 

Doba trvání závodu 16.6.2022 – 31.12.2022 

Bodované ryby jsou: Okoun, Štika, Candát, Bolen 

Započítávají se tři největší ryby od druhu Okoun, Štika, Candát.  
Od druhu Bolen se započítává jen jedna největší ryba. 
 
Po dosažení tří ryb od druhu Štika, Okoun, Candát nebo v případě Bolena jedné ryby, se další 
ulovené ryby přepisují v případě, že další ulovená ryba dosáhla větší míry než nejmenší doposud 
zapsaná ryba. 
Bodování: 1cm = 1 bod 

Všechny body se sčítají a vítězem je ten, kdo dosáhne největšího součtu všech ryb a extra bodů. 

Povolené techniky lovu jsou: přívlač, položená, plavaná, lov na umělou mušku. 

Vyhodnocení proběhne do 14.1.2023 

Slavnostní vyhlášení závodu proběhne na prodejně rybářských potřeb NA HÁKU. 

 

EXTRA BODY:  

20 extra bodů získáš, když do soutěže pozveš kamaráda, který tě uvede při registraci jako osobu, 

která ho o akci informovala. Načíst extra body je možné pouze jednou. 

 

 

 

 

 

 



 

Jak se přihlásit? 

Podmínkou účasti je zakoupení měřící podložky NA HÁKU. Cena podložky je 499,-Kč. 

Registraci do závodu provedeme při zakoupení podložky na prodejně rybářských potřeby NA 

HÁKU nebo nám zašlete na email: info@na-haku.cz Vaše jméno, adresu a telefon.  

 

Jak zasílat úlovky do soutěže? 

Informace o lovci: Jméno a příjmení, telefon 

Údaje o rybě - míru ryby a dvě fotografie 1. na podložce a 2. rybu s lovcem (v případě, že Vás 

nemá kdo vyfotit, tak postačí selfie fotografie.  

 

Pochlub se také svým úlovkem přátelům na sociálních sítích a nezapomeň nás označit. 

@nahaku_rybarske_potreby 

#nahakucup  

 

Fotografování ryb: 

K započítání ryby do soutěže je nutné poslat dvě fotografie 1. rybu na podložce 2. rybu s rybářem 

(postačí selfie). 

Fotografie se uznává pouze ta, která bude pořízena na podložce NA HÁKU. 

PS: Fotografie usmrcených ryb, doma z vany, atd… nezveřejníme ani nezapočítáme do soutěže!  

V případě, že fotografie nebude uznána do soutěže, tak budete o důvodu informováni SMS 

zprávou. 

 

Vyhodnocení soutěže: 

Vítězem soutěže se stane rybář s největším součtem bodu všech ryb a extra bodů. 

Vyhodnotíme také největší rybu z každého druhu. Tj.( Štika, Candát, Okoun, Bolen). 
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Ceny v hodnotě 45 000,- Kč 

 

1. Místo celkového pořadí – Pohár, Dárkový poukaz NA HÁKU v hodnotě 5000,-Kč Přívlačový 

set (prut Quantum Smoke 240cm, 3-35g, naviják Daiwa Prorex LT 3000 D-C, pletená 

šňůra Octa Braid Nihonto 300m – průměr a barva dle výběru) 

 

2. Místo celkového pořadí – Pohár, Dárkový poukaz NA HÁKU v hodnotě 2500,- Kč, 

Přívlačový set ( prut Sakura Trinis 198cm, 3-10,5g, naviják Daiwa Legalis LT 2500, pletená 

šňůra Octa Braid Nihonto 300m – průměr a barva dle výběru) 

 

3. Místo celkového pořadí – Pohár, Dárkový poukaz v hodnotě 1250,-Kč 

Přívlačový set (prut Quantum Drive 228cm, 7-28g, naviják Quantum Drive DR 30, pletená 

šňůra Octa Braid Nihonto 300m – průměr a barva dle výběru)  

 

 

Největší štika – plaketka, sada nástrah na štiku v hodnotě 1000 Kč 

Největší candát – plaketka, sada nástrah na candáta v hodnotě 1000 Kč 

Největší okoun – plaketka, sada nástrah na okouna v hodnotě 1000 Kč 

Největší bolen – plaketka, sada nástrah na bolena v hodnotě 1000 Kč 

 

 


