
Zkouška v nahazování na suchu - Rybolovná technika (RT) :
Zkouška proběhne ve třech disciplínách.

Místní organizace Českého rybářského svazu v Litovli

pořádá soutěž

     "Zlatá udice"
                     pro děti do 15 let (ročník 2002 a mladší)

Soutěž se skládá ze tří částí.  

1, teoretická - zkouška ze znalostí rybářského řádu a z poznávání ryb, živočichů a rostlin 

2, praktická na suchu - zkouška v nahazování plastovou zátěží na cíl a do dálky

3, praktická v rybolovu - závod v lovu ryb 

Kdy: pátek 7.4. a sobota 8.4.2017

Kde:

sobota 8.4. na Uničovském (Českém) rybníku před gymnáziem závod v lovu ryb

     Více informací a materiály k soutěži na stránkách http://www.crslitovel.cz/

Dotazy adresujte na email 76random@gmail.com

telefon 605100385

pátek 7.4. na rybářském domečku v Litovli, ul. Palackého - test teoretických znalostí z rybaření + 

praktická zkouška v nahazování na suchu (RT)

Pro úspěšné zvládnutí soutěže je nutné se zúčastnit všech tří částí soutěže. Nebude možné zúčastnit se lovu 

ryb bez účasti na zkoušce z teoretických znalostí a zkoušce v nahazování na suchu  



Zkouška v nahazování na suchu - Rybolovná technika (RT) :
Zkouška proběhne ve třech disciplínách.

3, disc. Dálka , hody do dálky. 1m =1,5bodu

Nářadí bude dětem zapůjčeno. Hází se plastovou kapkou o váze 7,5g. 

Lov ryb udicí : Lov jedním prutem, s jednoháčkem, se splávkem.  

V měsíci Březnu proběhnou před rybářským domkem volné tréninky.  Dětem bude vysvětleno 

používání nářadí a jednotlivé disciplíny. Termíny budou oznámeny na  http://www.crslitovel.cz/

Z každé části soutěže se určí pořadí. Celkovým vítězem se stává závodník s nejnižším součtem 

umístění. Při rovnosti součtu umístění, vítězí závodník s lepším umístěním v teoretické části soutěže.

Test z teoretických znalostí : jedná se o zkoušku podobnou té, kterou děti absolvují 

každoročně jako opakované přezkoušení , kterým je podmíněno vydání povolenky k rybolovu.  Test v 

soutěži bude ale ve větším rozsahu. Otázky budou z širšího okruhu rybářské činnosti. Přibude rovněž 

živočichů a rostlin v poznávací části.  

1, disc. Arenberg  - hody na plachtu se soutřednými kruhy . Vzdálenost od středu 10-18m. Hází se z 5ti 

vzdáleností ,  z každé vzdálenosti 2 hody. Bodování 2, 4, 6, 8, 10. Max. Počet bodů 100, čas na 

disciplínu 5 minut. Hody musí být prováděny způsoby pod rukou, zprava, zleva, přes hlavu, libovolně.

2, disc. Zátěž terče (Skish) - hody na žluté terče ze vzdálenosti 10-18m libovolným způsobem.  5 

stanovišť, z každého stanoviště 2 hody.  Zásah =5 bodů, čas na disciplínu 5minut.

Bude li někdo chtít použít vlastní nářadí, může. Minimální délka prutu je stanovena na 1,37m, 

maximální délka je stanovena na 2,5m. Dle soutěžních pravidel musí být odhod u všech disciplín 

proveden pouze jednou rukou. 

Veškeré otázky ,  obrázky živočichů i rostlin, které se v samotném soutěžním testu objeví naleznete v 

aplikaci Zlatá Udice (2017) . Odkaz na stažení aplikace najdete na stránkách MO Litovel.


