
Jsou velmi jednoduchá! Každý, kdo v  ter-
mínu od  1. září do  15. listopadu 2015 při-
jede na  revír SUMČÁK, kde uloví, změří 
a  vyfotografuje sumce, bude automaticky 
zařazen do  soutěže a  obdrží tričko SUM-
ČÁK. První cenu získá rybář s  nejdelším 
uloveným sumcem, devět dalších následu-
je (dle míry ryb) sestupně za ním. Celé klání 
budete moct průběžně sledovat v  časopise 
Český rybář, kde proběhne (v  prosincovém 
čísle) i  o� ciální vyhlášení výsledků. Soutěž 
končí 15. listopadu! Průběh bude zveřejňo-
ván i na následujících webech:
sumčák.cz; ceskyrybar.cz; lovkapra.com; 
nachytáno.cz; carp� shing.cz a mrk.cz.
Soutěž bude sdílena i  prostřednictvím FB 
stránky Sumčák.
Více informací naleznete na webu:
www.sumcak.cz
Partner soutěže:

1. cena /
FFA – France Fishing Adventure I

Týdenní pobyt pro dvě osoby na  motoro-
vém obytném člunu s  kapitánem a  průvod-
cem na řece Moselle (lov velkých sumců a kap-
rů). Nástup v  Metách, cesta člunem po  řece 
Moselle přes Pont à Musson do Nancy a zpět 
(celou dobu možnost lovu ryb). Hodnota 
ceny: 30 000 Kč.

2. cena /
FFA – France Fishing Adventure II

Týdenní pobyt pro dvě osoby na  motoro-
vém obytném člunu s  kapitánem a  průvod-
cem na řece Moselle (lov velkých sumců a kap-
rů). Nástup v  Metách, cesta člunem po  řece 
Moselle do Pont à Musson a zpět (celou dobu 
možnost lovu ryb). Hodnota ceny: 27 000 Kč.

3. cena / Fishingitaly.cz
Týdenní pobyt na  hausbótu Holly na  řece 

Pád (nutno vybrat v průběhu března). Hodno-
ta ceny: 25 000 Kč.

SOUTĚŽ PRO LOVCE
SUMCŮ O SUPER CENY

Revír SUMČÁK a časopis ČESKÝ RYBÁŘ vyhlašují soutěž, při které si sumcaři užijí spoustu zábavy
a ještě mohou získat opravdu nevídané ceny! Pojďme se tedy hned podívat na pravidla soutěže

i na to, co jako účastník můžete získat.

4. cena / Bark.cz
Člun BARK s nafukovacím kýlem a pevnou 

podlahou. Hodnota ceny: 14 000 Kč.

5. a 6. cena / Sumcari.cz
Dva pruty WFT NEVER CRACK 270 a dva na-

vijáky WFT OFFSHORE 30 RH. Hodnota ceny: 
9 000 Kč.

7. cena /
Pelant doupovské uzeniny

Tolik vybraných uzenin Pelant, kolik soutěží-
cí váží. Hodnota ceny: cca 10 000 Kč.

8. cena / Baleno
Rybářský komplet Camou Real Tree. Hod-

nota ceny: 3 500 Kč.

9. cena / J-F-T.cz
Podložka na sumce. Hodnota ceny 2 800 Kč.

10. cena / Český rybář
Roční předplatné a on-line archiv populár-

ního rybářského magazínu. Hodnota ceny: 
720 Kč.

Za prvního uloveného sumce přes 220 cm bude šťastnému lovci vyplacena prémie 30 000 Kč.

BARK


