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BABICE

Dne 18. 5. 2019 se konaly na chovné nádrži v Řídeči dětské rybářské závody: Zlatá Zlatá Zlatá Zlatá udice 2019udice 2019udice 2019udice 2019. 

Celý týden vládlo studené a deštivé počasí, ale v den závodu svítilo slunce a bylo příjemně teplo.  Závodů 
se zúčastnilo deset dětí a závodilo se dvoukolově. 

První kolo po vylosování lovných míst probíhalo od devíti hodin do půl jedenácté. Potom následovala 
přestávka, kdy si děti, ale i rodiče opekli špekáčky. Byl připraven i gulášek, limonády, čaj. 

Po dalším losování si soutěžící vyměnili lovná místa a pokračovalo se druhým kolem, které odstartovalo o 
čtvrt na dvanáct a končilo ve tři čtvrtě na jednu.

Soutěžícím se dařilo a ryby braly prakticky ihned po zahájení závodu. Dvacet dva kaprů v celkové délce 
683 cm stačilo Filipu Odstrčilovi na první místo. Velmi pěkného druhého místa dosáhl čerstvý absolvent 
rybářského kroužku Šimon Obrtel se 431 cm ryb, který rovněž získal i cenu za největší ulovenou rybu. Na 
třetím místě se umísil Šimon Koudela se 393 cm ulovených ryb.

Celkem bylo za tři hodiny chytání uloveno 86 ryb, z toho 83 ks kaprů a 3 ks amurů, o celkové délce 2675 
cm. 

Spočítat výsledky bylo pro rozhodčí otázkou chvilky, a tak jsme mohli slavnostně předat diplomy, medaile 
a věcné ceny pro všechny soutěžící.

Velké díky patří všem kolegům nejen z výboru naší místní organizace, ale i rodičům. Zkrátka všem, kteří 
se podíleli na zdárném průběhu celé akce, kterou jsme společně pro naše nejmladší rybáře připravili.

















































Dětské rybářské závody - Řídeč 2019

konečné
pořadí soutěžící

lovné místo 
1/2 závodu

lovné místo
2/2 závodu

počet ulovených 
ryb

největší ulovená
ryba

počet bodů 
(délka v cm)

1. Odstrčil Filip 7 6 22 36 683

2. Obrtel Šimon 13 8 14 42 431

3. Koudela Šimon 3 13 12 39 393

4. Tomášek Jan 6 9 12 40 383

5. Buška Tomáš 11 1 6 32 182

6. Procházka Mirek 4 15 5 34 157

7. Odstčil Roman 2 14 5 32 154

8. Angeter Jakub 12 2 5 31 146

9. Derka Jakub 8 3 4 31 116

10. Radimský Jiří 1 11 1 30 30

86 2675

83ks kapr

3ks amur


