
1 

NAHOD.sk Carp Cup 2022      Zemník-Bodovka 

Milí priatelia, športoví rybári, 

sme neskutočne nadšení, že vás opäť s radosťou pozývame na ďalšie rybárske preteky. Okrem preteku na Dolnobarskom 

rybníku sme pre vás v roku 2022 pripravili aj tieto preteky, ktoré sa uskutočnia na rybníku Zemník-Bodovka v termíne od 
4.9. - 8.9.2022 (nedeľa-štvrtok). 

Bližšie informácie o rybníku nájdete tu: https://www.zemnik-bodovka.sk/ 

Maximálny počet tímov 15 (2-3 členný tím, 3.člen je plnohodnotný člen tímu). 

Nižšie sa dočítate o propozíciách, ktoré vás prosíme dôkladne preštudovať a rešpektovať. Zároveň veríme, že bude prevládať priateľská 

atmosféra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priebeh pretekov a propozície: Maximálny počet prihlásených tímov je  15, tímy sa stretávajú na rybníku medzi 15:30-

16:30. Losovanie sa začína o 16:30! Ak sa nedostavíte včas na losovanie, losovať za vás budú organizátori. Chytá sa za každého počasia 

a na vlastné nebezpečenstvo!!! Organizátor nezodpovedá za zdravotné ujmy resp. odcudzenie osobných vecí. 

Priebeh losovania:  

Losovanie bude prebiehať v 2 kolách 

1. kolo losovania : každý tím so svojim poradovým číslom (podľa toho, v akom poradí sa prihlásili a uhradili štartovné za preteky!) si 

vylosuje číslo, ktoré bude určovať poradie losovania o lovné miesto.  

2. kolo losovania :  losovanie o lovné miesto, ktoré si tím vytiahne je záväzné! Ďalšie losovanie nie je povolené! 

KONTAKTY 

1. Peter Bezecný       tel.: 0911 350 400  - organizátor a hlavný rozhodca  

2. Rostislav Šmehlík tel.: 0915 720 768   - rozhodca 

 

Víťazné ceny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné info o preteku  

➢ Organizátor: Rybárske potreby NAHOD.sk 
(Ing. Peter Bezecný – 0911 350 400) 

➢ Termín:  4.9. - 8.9.2022 (nedeľa-štvrtok) 
➢ Lokalita: jazero Zemník-Bodovka 
➢ Počet tímov: 15 
➢ Štartovné:  390 EUR  
➢ Úhrada štartovného potrebná                    

do 31.3.2022 (vrátane) 

 

Časový harmonogram  

      Nedeľa 4.9.2022 

➢ 15:30 – 16:00  Registrácia pretekárov (príchod na jazero nie 
skôr ako o 15:00, nakoľko pred nami končí iný pretek) 

➢ 16:30 -  Losovanie stanovíšť  
➢ 16:30  - 17:58 Presun pretekárov na lovné stanovištia,     

               markrovanie, sonarovanie, krmenie. 
➢ 18:00    Začiatok preteku (zvukový signál) 

      Štvrtok 8.9.2022 

      9:00      Ukončenie preteku a vyhlásenie výsledkov  

Odmenených bude 7 súťažných tímov, pričom sa hodnotí súčet troch najťažších rýb. Všetci účastníci 
dostanú štartovací balíček. 

    1. miesto:      1 200 EUR hotovosť + 2x poháre  + vecné ceny v hodnote 150 EUR 

    2. miesto:         700 EUR hotovosť + 2x poháre  + vecné ceny v hodnote 100 EUR 

    3. miesto:         500 EUR hotovosť + 2x poháre + vecné ceny v hodnote 50 EUR 
                                             
    Najťažšia ryba preteku =   150 EUR poukaz na nákup v predajni NAHOD.sk  + 1x pohár 

    Víťazi 3 sektorov   = hodnotné ceny + 2x poháre   

https://www.zemnik-bodovka.sk/
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Bodovanie a váženie: 

➢ Do súťaže sa započítavajú len 4 najťažšie bodované ryby 
➢ Bodovaná ryba je kapor a amur od 8kg a viac 
➢ Víťazom sa stane tím s celkovou najväčšou hmotnosťou 4 najväčších ulovených rýb (nad 8kg). V prípade, ak celková hmotnosť 

rýb je u súťažných  tímov rovnaká, vyhráva tím s ťažšou ulovenou rybou. 
➢ Váženie bude vykonávané priebežne počas celého trvania preteku. Tím,  ktorí uloví ryby  pod 8kg je povinný šetrne vrátiť rybu 

späť 
➢ Každá ryba nad 8kg je vážená, je potrebné zavolať rozhodcu (kontakty na rozhodcov budú dodané na začiatku pretekov) 
➢ Ulovená ryba sa započítava do bodovania aj v tom prípade, ak zdolávanie skončí po zaznení zvukového signálu, ktorý ukončí 

súťaž. 
➢ Do bodovacej listiny sa zapisujú 4 najťažšie ryby chytené súťažným tímom. Pričom po zapísaní prvých troch bodovaných rýb, sa 

zapisuje už len ťažšia ryba ako je najľahšia zapísaná ryba. 
➢ Vážiť sa bude v saku a váhou, ktorú zabezpečí organizátor a bude rovnaká pre všetky merania  
➢ Údaje o bodovaných rybách zaznamená rozhodca aj do reklamnej tabuľky bodovaných kaprov + zhotoví sa fotografia úlovku 

spolu s lovcom  
➢ Správnosť údajov potvrdí podpisom rozhodca. 

 

Ďalšie propozície: 

➢ Chytať je povolené LEN NA BOILIES a PELETY (boilies, pop-up resp. tvar dumbell a pelety)  
➢ Je prísne ZAKÁZANÉ ako nástrahu alebo návnadu používať partikel (to znamená kukuricu, repku, tigrí orech a pod.) 

v prirodzenom alebo umelom vyhotovení. (bude kontrolované) 
➢ Je možné používať method mixy v maximálnom rozsahu 5kg/tím (bude kontrolované) 
➢ Lov s PVA je povolený obdobne ako obaľovacie pasty 
➢ Na krmenie a prikrmovanie je povolená  kobra, prak a spomb  
➢ Je povolené iba nahadzovanie z brehu 
➢ Sonarovanie za pomoci nahadzovacieho sonaru alebo zavážacej loďky je možné iba pred začatím preteku. 
➢ Meranie hĺbky (markerovanie) za pomoci nahadzovacieho markera je možné aj počas pretekov. 
➢ Dĺžka nadväzca nie je obmedzená, lov na ZIG-RIG je povolený. 
➢ Je možné používať kmeňový vlasec  min 0,35mm s možnosťou použitia šokovej šnúry. Pri použití šokovej šnúry je potrebné na 

konci použiť fluorocarbon. Pri použití kmeňovej šnúry (taktiež povolená) je potrebné na konci používať flurocarbon. Týmto sa 
snažíme predísť možnému poraneniu rýb od kmeňovej/šokovej šnúry. 

➢ Člny sa počas pretekov sa nemôžu používať 
➢ Každý tím zúčastňujúci sa pretekov musí mať: 2x  vanička na nohách alebo podložka s minimálnym okrajom 20cm!!! 
➢ Každý tím musí mať aspoň 3ks hustotkaných prechovávacích sakov. Ryby pod 8kg sa vracajú šetrne do vody. 
➢ Každý tím si zabezpečí vážiacu trojnožku na váženie rýb. 
➢ Používať sa môžu iba háčiky s protihrotom. 
➢ Používať podberáky s dĺžkou ramien aspoň 80x80cm 
➢ Bivakovať  je možné len v tesnej blízkosti lovného miesta 
➢ Každý tím chytá na 4 udice (2udice/rybár), pričom každá udica = 1 háčik s protihrotom 
➢ Zaseknutú rybu môže podobrať aj druhý člen tímu resp. pomocník tímu 
➢ Nie je povolené používať klasické krmítka,  feederové krmitka a obyčajné odpadávacie olová! Môžu sa používať len priebežné 

(in-line) olová (vyrobené z olova alebo betónu) alebo odpadávajúce EKO olová /závesné EKO olová (vyrobené len z betónu alebo 
inej EKO verzie = pravidlá jazera). Olová je možné zakúpiť na jazere u správcu rybníka.(organizátor bude kontrolovať) 

➢ Každý účastník pretekov je povinný dodržať pokyny organizátorov pretekov. 
➢ Nedodržanie pravidiel, zlé zaobchádzanie s rybami môže viesť k okamžitému vyradeniu zo súťaže ak o tom rozhodne organizátor 

na návrh rozhodcov.  
➢ Hlasné vyrušovanie, nadmerné požitie alkoholu sa trestá vylúčením z pretekov!!!! V tomto bude organizátor nekompromisný.    

Za porušenie pravidiel dostane tím iba 1x pokarhanie. Opätovné porušenie pravidiel bude trestané vylúčením z  pretekov bez 
možnosti vrátenia štartovného!!!! 

➢ Počas celých pretekov budete mať možnosť si objednať zvýhodnené obedové menu a celý deň bude k dispozícií donášková 
služba na teplú stravu (hotové jedlá, pizza a iné). Jedálny a nápojový lístok Vám bude odovzdaný na začiatku pretekov.  

➢ Súťažiaci sa musia pri zdolávaní ryby vyhnúť prekročeniu hranice susediaceho tímu. Sektory budú na brehu označené. 
Nahadzovanie do susedného sektora je zakázané! 

➢ Zaplatené štartovné v riadnom termíne sa nevracia. 
➢ Je povinnosť používať zadné olová (tzv. back lead) = podmienka lovu na tomto jazere 
➢ Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu pretekov. O presune termínu je povinný riadne a včas oznámiť súťažiacich 

s možnosťou vrátenia štartovného, ak súťažiacim náhradný termín nebude vyhovovať. 
 

Prajeme vám príjemný lov, veľa krásnych úlovkov! 


