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Rybářský sportovní klub Pardubice II Polabiny, z.s. 
Brožíkova 432,  530 09  Pardubice, IČO: 701 52 454 

pod záštitou náměstka primátora města Pardubice Mgr. Jakuba Rychteckého 

 

pořádá ve dnech 4. – 5. srpna 2018 

Mistrovství České republiky veteránů v lovu ryb udicí na 
plavanou a feeder 

 

X. ročník závodu VETERAN CUP - memoriál Josefa Konopáska 
 

 

ředitel závodu: Vrána Milan 

hlavní pořadatel: Konopásek Josef  

rozhodčí – bodovací komise: Vitochová Marta, Konopásek Ladislav, Svoboda Jindřich, Marek František 

 
Závod se koná na pravém břehu řeky Labe v Rosicích nad Labem po proudu od mostu generála Svobody – GPS 
50.0408736N, 15.7421669E. 
 
Závodu se může zúčastnit každý člen ČRS, který dovrší v daném roce 50 let. Každý závodník musí mít platný 
rybářský lístek a platnou povolenku k lovu ryb. Závod probíhá dle platného soutěžního řádu Českého 
rybářského svazu. Množství krmení:  17 litrů + 2,5 litry živé nástrahy na závod.  
 

Zákaz používaní patentek.  Délka prutů max. 11,5 m, dělička je povolena. 
 
Možnost objednání živé nástrahy u Josefa Konopáska ml. (tel. 604 855 132). Závodníci soutěží na vlastní 
nebezpečí.  
 
Startovné je 400,- Kč. Platí se na místě, ve startovném je zahrnuta sobotní večeře. 
Přihlásit se můžete nejpozději do 31. 7. 2018: e-mail : rskpardubice@gmail.com. V přihlášce je nutné uvést, ve 
které závodní disciplině budete soutěžit – feeder nebo plavaná a ve které věkové skupině – 50 až 59 let nebo 
60 a více let. 
 
Ubytování si závodníci zajistí individuálně.  Možnost stanování v místě. 
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Časový harmonogram závodu: 

 
           Trénink - v pátek 12:00 – 18:00. 

Sobota 4.8. Neděle 5.8. 

  9:00 registrace   

10:00 losování    7:30 losování 

11:00 příprava   8:00 příprava 

13:00 začátek závodu 10:00 začátek závodu 

17:00 konec závodu 14:00 konec závodu 

18:00 večeře, společenský večer 15:00 vyhlášení výsledků 

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

 
Dle dlouholeté tradice proběhne během společenského večera vzájemná výměna dárků a upomínkových předmětů.  

Pro nejúspěšnější závodníky jsou připraveny hodnotné ceny v obou soutěžních kategoriích. 
 
                                                                          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na setkání s přáteli rybáři v Pardubicích – sportu zdar a rybařině zvláště.                                 
 
                                                                                                                                                                     Milan Vrána 
                  předseda RSK Pardubice II Polabiny, z.s. 

VETERAN CUP – memoriál Josefa Konopáska 

4. a 5. srpna 2018, Pardubice 
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