ČESKÝ RYBÁŘSKÝ
SVAZzs,
Místní organizace Praha 5 - Zbraslav
U Malé řeky 622, 156 00 Praha 516


Věc:

Rybářské závody 2017
Závody dospělých 27.5. 2017
Závody dětí 28.5. 2017

Stejně jako v minulých letech proběhly na revíru ÚSMP V7 A Malá řeka č. 401019 tradiční
rybářské závody dospělých a dětí. Dodrželi jsme vyskoušený pořad závodů, v sobotu byly
závody dospělých a v neděli závody dětí. Toto se nám opět osvědčilo, dospělí ryby donutili
k pohybu a to se projevilo v neděli většími úspěchy dětí. Děti dospělé statečně dotahovaly
v počtu a množství ulovených ryb.
Závody dětí se konaly na základě grantové podpory ÚMČ Zbraslav, dobrovolné pomoci
ostatních rybářů . Revír byl mimořádně zarybněn péčí ÚSMP. Všem je nutno poděkovat.
Závody dospělých v sobotu 27.5. 2017
Zúčastnilo se :

31 závodníků, z toho jedna žena

Uloveno:

kapr
Ostatní ušlechtilá ryba
Ostatní ryba

1 ks
20 ks
106 ks

Pořadí:

1. Kočí Jaroslav
2. Slanař Josef
3. Kočí Vladimír

BODY
447
75
63

Závěr:
Vysazené ryby se nerozjely, nenaučily se brát a znát nástrahy. Schovaly se do chráněné části y
Malé řeky, kde si užívaly krásného slunečného počasí.
Kdo použil v tomto okamžiku přiměřenou techniku na bílou rybu a měl trochu štěstí, chytil ryby a
bodoval. Chytil se pouze jeden kapr. Celkem chytilo rybu 22 závodníků. Došlo i na losování
konečného pořadí, kdy několik závodníků mělo stejný bodový zisk. Pro příští ročník se
pokusíme zajistit dřívější vysazení ryb a tím získat delší čas na aklimatizaci ryb v revíru.
Počasí se vydařilo až moc, byl parný den a ryby to s aktivitou nepřeháněly.
Nálada bylo dobrá a občerstvení k dispozici.
Oproti jiným ročníkům byl nižší počet závodníků. S tím však nic nenaděláme, počet závodníků
ovlivňuje i počasí a jiné okolnosti.
Závody jsou tradiční a rybářská veřejnost o nich ví. Propagace a pozvánky byly, informace byla
i na internetu.
Kdo chce přijít, tak přijde. Je to jen a jen na vůli každého rybáře.
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Závody dětí v neděli 28.5. 2017
Zúčastnilo se:

36 dětí
21 dětí do 10 let
15 dětí do 15 let

Uloveno:

kapr
8 ks
ostatní ryba
73 ks
největší ryba kapr 54 cm
BODY

Pořadí do 10 let:

1. Haluza Matěj
2. Adéla Borovičková
3. Kruliš Jan

246
226
210

Pořadí do 15 let:

1. Horký Jiří
2. Bednářová Šárka
3. Nachlingerová Aneta

225
217
155

Závěr:
Ryby se po sobotě trochu rozjely, částečně se naučily brát a znát nástrahy. Samozřejmě
rozhoduje věk a zručnost dětských závodníků. Závody jsou náborové, máme snahu malé rybáře
přilákat k rybaření. To se nám daří.
Letos nebyly situace, kdy chytilo několik sousedních dětí ve stejný okamžik kapra a dospělý
doprovod měl napilno.
Kdo použil přiměřenou techniku a trochu to umí, chytil ryby. Rozhodovaly i rady dospělých a
zručnost závodníků. Největší ryba, kapr 54 cm, nejmenší ouklej 11 cm. Kdo z dětských
závodníků chytil rybu, dostal cenu. V podstatě každý závodník odcházel s cenou. Počasí se
vydařilo, nálada byla dobrá, občerstvení pro děti bylo zdarma k dispozici.
Oproti loňskému ročníku byl vyšší počet závodníků, zvláště v mladší kategorii. Každopádně se
nám nedělní termín osvědčuje a bude zachován.
Největší odměnou pro všechny jsou rozzářené oči dětí, které chytí svojí první rybu a mohou si
na ní sáhnout. Druhým zážitkem je diplom a možnost si vybrat cenu před všemi přítomnými.
V tomto případě diplom předávala přímo starostka MČ Zbraslav, která se na závodníky přišla
podívat.
Celkové zhodnocení obou závodů
Z hlediska pořadatele MO Zbraslav, hodnotíme oba závody jako úspěšné. Příští rok je
zopakujeme, snad bude větší spolupráce ryb a počasí. Nepořádáme megazávody, snažíme se
zachovat specifiku a atmosféru Malé řeky.
Poděkování všem účastníkům, organizátorům, rozhodčím, sponzorům a pomocníkům včetně
Sv. Petra za pomoc a hezké počasí.
Velké poděkování MČ Zbraslav za grant i zájem o činnost a aktivity rybářů na Zbraslavi.
Petrův zdar
Zdeněk P o k o r n ý
předseda MO Zbraslav

: 257 922 525

e-mail : rybari.zbraslav@seznam.cz
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