Pořadatelé Sekce LRU Feeder při ÚSMP ČRS a SÚS ČRS,
Vás zvou na již tradiční závod v LRU Feeder :

Přebor Čech 2010
a
1.kolo Divize ÚSMP a 1.kolo Divize SÚS
Datum konání : 15.5. – 16.5. 2010.
Pořadatel:
Sekce SO LRU feeder ÚSMP , sekce SO LRU feeder SÚS a MO ČRS Praha 8 - Kobylisy.
Organizační výbor:
Ředitel a hlavní garant závodů:
Technický ředitel:
Garant ÚSMP ČRS:
Garant SÚS ČRS:
Hlavní rozhodčí:
Jury:

Jaroslav Konopásek
Jiří Ouředníček
František Koubek
Milan Štěpnička ml.
Radana Srbová
bude ustanovena před začátkem závodu

Popis závodů:
• Přebor Čech 2010 - otevřený závod jednotlivců.
• 1.kolo divize ÚSMP – závod tříčlenných družstev s příslušností k MO ČRS
Územního svazu města Prahy, Severočeského územního svazu a Východočeského
územního svazu.
• 1.kolo divize SÚS - závod tříčlenných družstev s příslušností k MO ČRS
Středočeského územního svazu, Západočeského územního svazu a Jihočeského
územního svazu.
Popis závodní tratě:
Vltava 4, pravý břeh, cca 1000m nad jezem Klecánkách cca.100m pod začátkem spodní
části tuně - proti vodě v délce podle počtu přihlášených. Výskyt všech ryb cejnového
pásma (plotice, cejn, cejnek, bolen, kapr, ouklej, atd.) Hloubka 2-6m, šířka toku 130m.
Časový harmonogram:
Sobota 15.5.2010
08:30 - 10:00
Sraz, prezentace
10:00 - 10:30
Oficiální zahájení závodů
10:30 - 11:30
Losování
11:30 - 12:00
Přesun k sektorům
12:00 - 13:25
1. signál - příprava
13:25
2. signál - hlavní vnadění
13:30
3. signál - začátek 1.kola závodu
16:25
4. signál - 5 min. do konce kola
16:30
5. signál - konec 1. kola, vážení
Neděle 16.5.2010
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:55
10:55
11:00
14:55
15:00
15:00 - 15:30

Sraz na závodním úseku
Losování
Přesun k sektorům
1.signál - příprava
2. signál - hlavní vnadění
3. signál - začátek 2.kola závodu
4. signál - 5 min. do konce kola
5. signál - konec 2. kola, vážení
Vyhlášení výsledků, předání cen

Přihlášení do závodu:
Přihlásit se můžete telefonicky na číslo 604 128 712 pán Koubek František nebo na
email : koubek@royalbait.cz , a to nejpozději do 14.5.2010. Družstva do
jednotlivých divizí přihlašujte společně, s uvedením do které divize družstvo přihlašujete.
Startovné: 300,- Kč,za každého jednotlivce, bude hrazeno v hotovosti v den závodů, při
registraci.
Pravidla závodu:
Závod probíhá podle ustanovení Závodního a Soutěžního řádu sekce LRU feeder,
v platném znění pro rok 2010, s níže uvedeným upřesněním.
• Nástrahy, návnady a způsob vnadění.
1. Celkové množství návnad je omezeno na 17 litrů/jedno kolo.
2. Celkové množství živých nástrah je omezeno na 2,5 litru všech povolených živých
organismů dohromady (chytání + vnadění) na jedno kolo závodu.
Patentka je zakázána!
3. Závodníci mohou vnadit podle svého uvážení při základním vnadění (5min., dle
časového rozvrhu) a to koulemi o max.velikosti tenisového míčku, při vlastním
závodě se může vnadit koulemi vytvořenými z takového množství, které se vejde
do sevřené dlaně. Při vnadění je povoleno vnadit rukou, katapultem nebo pouze
krmítkem, apod..
K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady: Platný státní rybářský
lístek, legitimace člena ČRS(MRS), platná povolenka k rybolovu na revír 401 016 Vltava4.
Registrační průkaz sportovce není potřeba.
Kdo nemá povolenku opravňující k lovu ryb na shora uvedený revír, nahlaste toto při
přihlašování do závodu.
Pořadatel upozorňuje, že každý závodník se zúčastňuje na vlastní nebezpečí a
odpovídá za škody jím způsobené a jemu způsobené, musí dbát na pořádek ve
svém okolí.
Po skončení závodů je povinen své místo řádně uklidit a to včetně odpadků,
lahví a různého dalšího odpadu.
Losování:
Přebor a závody Divizí jsou pořádány společně. Závodní úsek bude rozdělen do sektorů
podle počtů přihlášených, minimálně do tří. Losování proběhne v čase, podle časového
harmonogramu a to nejdříve bude vylosována Divize ÚSMP, následně Divize SÚS,aby
bylo zajištěno, pravidlo, že každý ze členu jednoho družstva musí sedět v jiném sektoru,
poté proběhne do losování Přeboru Čech. Pravidlem je, že každý jednotlivec může
vylosovat krajní místo pouze jedenkrát v závodě.
Hodnocení a bodování:
PŘEBOR ČECH pořadí jednotlivců - hodnoceni jsou všichni účastníci. Vítěz závodu
ponese titul PŘEBORNÍK ČECH 2009. První tři nejlepší závodníci získávají trofejní
poháry. Samostatně budou vyhlášeni vítězové jednotlivých sektorů každého kola.
DIVIZE – závody družstev, jednotlivé Divize budou vyhodnoceny samostatně. Bodovaný
závod pro účastníky.
Cesta na závodní úsek:
Příjezd přes obec Klecany u Prahy. Na většinu sektoru lze automobilem zajet a
zaparkovat – je nutno parkovat tak, aby zůstala cesta průjezdná. Závodní úsek bude v
době závodu uzavřen pro nestartující rybáře.
GPS souřadnice: Loc: 50°9'26.76"N, 14°24'8.846"E

Ubytování pořadatel nezajišťuje.
Občerstvení na závodním úseku zajištěno.

