
                                                        

    

    

    

            Územní svaz města Prahy Územní svaz města Prahy Územní svaz města Prahy Územní svaz města Prahy a a a a Středočeský územní svazStředočeský územní svazStředočeský územní svazStředočeský územní svaz        

                                    pořádá z pověření Rady ČRS a pořádá z pověření Rady ČRS a pořádá z pověření Rady ČRS a pořádá z pověření Rady ČRS a portovníhoportovníhoportovníhoportovního    odboru LRU odboru LRU odboru LRU odboru LRU         

                v termínu 2v termínu 2v termínu 2v termínu 20000. . . . ----    22221111. . . . květnakvětnakvětnakvětna        2012012012017777    
    

MMMMistrovství České republikyistrovství České republikyistrovství České republikyistrovství České republiky 
v lovu ryb udicí na plavanouv lovu ryb udicí na plavanouv lovu ryb udicí na plavanouv lovu ryb udicí na plavanou  -  Ženenenen        

    
Mistrovství České republiky je vyhlášeno jako soutěž jednotlivců 
a doprovodná soutěž dvoučlenných družstev, bude pořádána v 

případě účasti minimálně pěti družstev.  
    
    
Organizační výbor :Organizační výbor :Organizační výbor :Organizační výbor :    
    
Ředitel závodu: Jiří Toužimský  
Garant SO – LRU: Radek Zahrádka  
Zpracování výsledků: Ing. Jiří Janků  
 

 

 

Čestní hosté :Čestní hosté :Čestní hosté :Čestní hosté :    
    
Předseda Rady JUDr. Alexander Šíma 
Předseda  SÚS  Dušan Hýbner 
Předseda  ÚS Praha Ing. Karel Anders 
Jednatel SÚS  Pavel  Horáček  
Státní trenér žen  Patrik Řehulka 
    



2 / 6 

MiČR_žen_2017 

Závodní úsek:Závodní úsek:Závodní úsek:Závodní úsek:    
 
MiČR žen, proběhne na lokalitě propůjčené od MO Kladno. Jedná se o Turyňský 
rybník (411033 – Kačák 4). Břeh je dobře přístupný sektor A, B s hloubkou 2,5m 
dno převážně bahnité.   
  
Výskyt ryb:Výskyt ryb:Výskyt ryb:Výskyt ryb:    
Kapr, Plotice, Cejn, Perlín,   
    
    
Hodnocení závodu:Hodnocení závodu:Hodnocení závodu:Hodnocení závodu:                    
 
Hodnoceny budou jen ryby řádně ulovené, nepoškozené a živé. 
    
    
DDDDalší organizační pokyny: alší organizační pokyny: alší organizační pokyny: alší organizační pokyny:     
    
Jednotliví závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni udržovat 
pořádek na březích toku. Před odchodem od vody je nezbytně nutné provést 
důkladný úklid místa, které měl dotyčný závodník vylosováno!!! Na závodním 
úseku je povolené parkování, které určí pořadatel. Během pátečního oficiálního 
tréninku je zakázáno sakování ryb!!!  
 
Startovné Startovné Startovné Startovné     
    
Písemné závazné přihlášky je nutné zaslat nejpozději do  28.4.2017 na email:  
zahradka@domos.cz. V přihlášce je nutné uvést celá jména, data narození a čísla 
registračních průkazů závodníků. Bez zaslání přihlášky v určeném termínu 
nebudou závodníci připuštěni ke startu!  Startovné za jednotlivce činí 500,-Kč.  
    
KKKK    účaúčaúčaúčasti na závodě jsou nutné následující platné doklady:sti na závodě jsou nutné následující platné doklady:sti na závodě jsou nutné následující platné doklady:sti na závodě jsou nutné následující platné doklady:    
RRRRegistrace segistrace segistrace segistrace s    platnou známkou, platná povolenka kplatnou známkou, platná povolenka kplatnou známkou, platná povolenka kplatnou známkou, platná povolenka k    rybolovurybolovurybolovurybolovu        na revír na revír na revír na revír Kačák 4 č. 411 033Kačák 4 č. 411 033Kačák 4 č. 411 033Kačák 4 č. 411 033, , , , 
legitimace člena ČRS (MRS),  platný státní rybářský lístek. legitimace člena ČRS (MRS),  platný státní rybářský lístek. legitimace člena ČRS (MRS),  platný státní rybářský lístek. legitimace člena ČRS (MRS),  platný státní rybářský lístek.     
    
    
Občerstvení:Občerstvení:Občerstvení:Občerstvení:    
 
Občerstvení pořadatel nezajišťuje. 
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UbUbUbUbytování: ytování: ytování: ytování:     
    
Učiliště Stochov 312651269 linka 108 pí. Remjaszová , remjaszova@ssars.cz 
Hotel Astra Srby www.astrahotel.cz ,312657031 
Hotel Fiala Srby www.hotel-fiala.cz 312657257,608600802 
Hotel Slovanka Stochov-Slovanka 312651321,312651164 
Hotel La Park Kladno  www.hotellapark.cz  
Hotel Lasic Lány www.hotel-clasic.info 313502333 
Restaurace Žilina www.vedox.cz 
Penzion 68 Kladno www.penzion68.cz 
Ubytovna Kladno 603816906 
Camping Bucek www.campingbucek.cz 
    
 
TrofejTrofejTrofejTrofeje a ceny:e a ceny:e a ceny:e a ceny:    
 
Poháry a medailemi budou odměněni nejlepší tři závodníci v kategorii 
jednotlivců i v kategorii družstev.  
 
Návnady a nástrahy:Návnady a nástrahy:Návnady a nástrahy:Návnady a nástrahy:    

Soutěží  se podle platného závodního řádu ( F.I.P.S.e.d.) a jeho doplňků pro lov 

ryb na plavanou. Množství krmiva je omezen na 20  litrů v navlhčeném stavu a  

2,5 l živých návnad a nástrah, na jeden závod.    

Časový rozvrhČasový rozvrhČasový rozvrhČasový rozvrh::::        
    
Pátek Pátek Pátek Pátek 19191919....    květnakvětnakvětnakvětna    2020202011117777        
11:00 – 17:00 prezence na závodní trati, 
12:00 – 14:00 příprava na trénink  
14:00 – 17:00 trénink na závodní trati 
 
Sobota, Sobota, Sobota, Sobota, 22221. 1. 1. 1. kkkkvětna větna větna větna 2012012012017777    
 08.30 -            zahájení, prezentace, losování    sektorů, pořadí losování a závodních míst 
 10.00 -  první signálprvní signálprvní signálprvní signál - nástup závodníků na závodní místa, začátek přípravy 
 10.55 -  druhý signáldruhý signáldruhý signáldruhý signál - 5 minut do kontroly nástrah a návnad 
 11.00 - 11.25 třetí signál třetí signál třetí signál třetí signál ––––    kontrola nástrah a návnad 
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 11.50 -  čtvrtý signálčtvrtý signálčtvrtý signálčtvrtý signál - hlavní vnadění         
 12.00 -  pátý signálpátý signálpátý signálpátý signál - začátek 1. závodu       
 15.55 -  šestý signálšestý signálšestý signálšestý signál - 5 minut do konce závodu 
 16.00 -     sedmý signálsedmý signálsedmý signálsedmý signál  - konec závodu, následuje vážení úlovků 
  

Neděle, Neděle, Neděle, Neděle, 22222222.5. .5. .5. .5. 2010201020102010    
07.30 -   losování závodních míst 
08.30 -           prprprprvní signálvní signálvní signálvní signál - nástup závodníků na závodní místa, začátek přípravy 
09.25 -          druhý signáldruhý signáldruhý signáldruhý signál - 5 minut do kontroly živých nástrah a návnad 
09.30 - 9.55 třetí signáltřetí signáltřetí signáltřetí signál – kontrola návnad a nástrah 
10.20 -  čtvrtý signálčtvrtý signálčtvrtý signálčtvrtý signál - hlavní vnadění         
10.30 -  pátý signálpátý signálpátý signálpátý signál - začátek 1. závodu       
14.25 -  šestý signálšestý signálšestý signálšestý signál - 5 minut do konce závodu 
14.30 -  sedmý signálsedmý signálsedmý signálsedmý signál  - konec závodu, následuje vážení úlovků 
16.00            Nástup závodníků, sNástup závodníků, sNástup závodníků, sNástup závodníků, slavnostní vyhlášení závodu Mezinárodního mistrovství ČR 2017 lavnostní vyhlášení závodu Mezinárodního mistrovství ČR 2017 lavnostní vyhlášení závodu Mezinárodního mistrovství ČR 2017 lavnostní vyhlášení závodu Mezinárodního mistrovství ČR 2017     
 

    
Pořadatelé si vyhrazují právo změny časového programu závodůPořadatelé si vyhrazují právo změny časového programu závodůPořadatelé si vyhrazují právo změny časového programu závodůPořadatelé si vyhrazují právo změny časového programu závodů    
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