Propozice na závod JIHOČESKÝ FEEDER 2014

Pořadatelé závodu v LRU Feeder ,s pověřením Rady ČRS, SO LRU plavaná samostatná sekce feeder,
ÚSMP ČRS, JčÚV ČRS, MO ČRS České Budějovice 1 a MO ČRS Praha 8 - Kobylisy,
si Vás dovolují pozvat na závod v lovu ryb udicí

JIHOČESKÝ FEEDER
Termín závodu: 03. května 2014
Místo závodu:
revír 421 075 Vltava 23, trať se nachází na pravém břehu hlavního toku řeky Vltavy v k.ú. Hluboká nad Vltavou.
Délka tratě – cca 600 m. Voda tažná /dle aktuálního průtoku/, hloubka 2 - 4 m, svah břehu mírný, travnatý.
Výskyt běžných druhů ryb nížinného pásma: cejn velký, cejn malý , plotice obecná, parma obecná, ouklej obecná,
kapr obecný , sumec velký, jelec tloušť atd..

Organizační výbor :
Ředitel závodu: Radek Křenek
Garant závodu: Miroslav Stejskal
Hlavní rozhodčí: Petr Hrubant
Jury: bude ustanovena před začátkem závodu
Dohled: RS ČRS MO České Budějovice 1
Časový harmonogram:
Pátek 02. května 2013
12:00 - 18:00 Oficiální trénink v celé délce závodní tratě.
V průběhu tréninku není povoleno uchovávat ryby ve vezírcích!
Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích!
Sobota 03. května 2013
06:00 - 07:00 Sraz, prezentace
07:00 - 07:30 Uvítání závodníků a losování 1. kola závodu
07:30 - 08:00 Přesun k sektorům
08:00 - 08:50 1. signál - příprava, vstup do sektorů
08:50
2. signál základní krmení
09:00
3. signál – začátek 1. kola závodu
11:55
4. signál - 5 min. do konce 1. kola závodu
12:00
5. signál - konec 1. kola závodu – vážení
12:00 – 13:00 přestávka
13:00 – 13:30 losování 2. kola závodu
13:30 – 14:00 Přesun k sektorům
14:00 - 14:50 1. signál - příprava, vstup do sektorů
14:50
2. signál základní krmení
15:00
3. signál – začátek 2. kola závodu
17:55
4. signál - 5 min. do konce 2. kola závodu
18:00
5. signál - konec 2. kola závodu – vážení
19:00

Vyhlášení výsledků, předání cen

Pravidla závodu :
Závod probíhá podle ustanovení Závodního a Soutěžního řádu sekce LRU feeder, v platném znění pro rok 2014, s
níže uvedeným upřesněním.
- Nástrahy, návnady a způsob vnadění.
1. Celkové množství návnad je omezeno na 12 litrů.
2. Celkové množství povolených živých návnad a nástrah je omezeno na 2,5 litru na jedno kolo, z toho maximálně
0,5 litru malé patentky, + 1/8 litru (nejmenší odměrka) velké patentky.
3. Závodníci mohou krmit pouze krmítkem.
K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady: platný státní rybářský lístek, legitimace člena ČRS
(MRS), platná povolenka k rybolovu na revír 421 075 Vltava 23.
Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně
doprovodu a diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15-ti let
ručí rodiče, nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a

účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména
pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou
na vrub viníka, nikoliv pořadatele.
Startovné: je stanoveno na 200,- Kč a bude hrazeno na místě při prezentaci.
Přihlášky na e-mail: mirek.stejskal@seznam.cz, nebo na mobil: +420 603 857 519
Ubytování závodníků: pořadatel ubytování závodníkům nezajišťuje.
Občerstvení na závodním úseku nebude zajištěno.
Cesta na závodní úsek: GPS souřadnice: 49°2'43.155"N, 14°26'50.531"E

