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Rybářský sportovní klub Pardubice II Polabiny, z.s. 

pořádá ve dnech 14. – 15. října 2017 

tradiční rybářský závod dvojic v lovu ryb udicí na plavanou 

PERNŠTEJN  CUP 2017 o „Putovní pohár p. Jiřího Srbka“ ,  

který se koná pod záštitou JUDr. Jana Chvojky, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 

ředitel závodu: Konopásek Josef ml. 

rozhodčí - bodovací komice:  Vrána Milan, Svoboda Jindřich, Holub Vlastimil, Marek František 

partneři závodu: Rada ČRS, Colmic, Pardubický perník – Zachová, rybářské potřeby Josef Konopásek. 
 
Závod se koná na pravém břehu řeky Labe u zimního stadionu. V závodním úseku je voda mírně tažná, s výskytem všech 
druhů ryb nížinného pásma. Hloubka 2 – 2,5 metru, šířka 80 metrů. 
 
Závodí se ve dvojicích (každý chytá samostatně) dle platného závodního řádu (4 hodiny, 20 litrů krmení, 2,5 litru živé 
nástrahy). Závodu se mohou zúčastnit i neregistrovaní závodníci. Závodní úsek bude rozdělen do sektorů, dle počtu 
přihlášených. Každý závodník musí mít u sebe v čase konání závodu platný státní rybářský lístek a členskou legitimaci 
(případně platnou povolenku k rybolovu na dotyčný revír). Bez těchto dokladů nebude umožněn start v závodě !!! 
 
Možnost objednání živé nástrahy u Josefa Konopáska (tel. 604 855 132) v pondělí 9.10.2017. 
Závodníci soutěží na vlastní nebezpečí.  
 
Startovné je 800,- Kč za dvojici, junioři 400,- Kč za dvojici. Startovné se bude hradit při registraci. 
Přihlásit se můžete nejpozději do 10. 10. 2017: Milan Vrána, tel: 728 968 939 (sms), e-mail : rskpardubice@gmail.com 
 
Parkování bude pouze ve vyhrazeném parkovišti, v průběhu závodu podél trati. Ubytování si závodníci zajistí individuálně.  
Na závodním úseku bude zajištěno občerstvení. Pro nejúspěšnější závodníky jsou připraveny hodnotné ceny. 
                          
Časový harmonogram závodu: 
 
Trénink – v pátek 13.10.2017 od 12:00 do 18:00 hodin.   

Sobota 14.10. Neděle 15.10. 

08:00 registrace 07:30 losování 

09:00 losování  08:00 příprava 

10:00 příprava 09:50 krmení 

11:50 krmení 10:00 zahájení 2. kola závodu 

12:00 zahájení 1. kola závodu 14:00 konec 2. kola závodu - vážení 

16:00 konec 1. kola závodu - vážení 15:00 vyhlášení výsledků a předání cen 

Pořadatel RSK Pardubice II Polabiny si vyhrazuje případnou změnu časového harmonogramu. 
 

Přejeme hodně úspěchů a na shledanou v Pardubicích. 
 
                                                                                                                                                                 Milan Vrána, předseda klubu 
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