
Propozice na 2. kolo II. Ligy sk. A 2018

Pořádá odbor LRU feeder SvČÚS s pověřením Rady ČRS, SO LRU feeder
 a MO Litoměřice

Termín závodu:
         16. - 17.6.2018

Místo závodu:

441 026 LABE 10 – levý břeh nad jezem v obci České Kopisty až k obci 
Počaply. Voda mírně tažná, dle průtoku. Hloubka cca 2 – 4m. Břeh mírný, 
travnatý. Výskyt ryb: běžné druhy cejnového pásma, cejn, cejnek, podoustev, 
kapr, ouklej atd..

Organizační výbor:

Ředitel závodu:     Radek Koch

Garant závodu:     Pavel Karásek – tel. 724620618

Hlavní rozhodčí:   František Koubek

Jury: bude ustanovena před začátkem závodu

Časový harmonogram: 

Pátek 15.6.2018 - Oficiální trénink 12:00 – 20:00. Trať bude uzavřena. Nutno 
dodržovat RŘ, zákaz uchovávání ryb ve vezírku! Platí povinnost zapsat 
docházku do přehledu o úlovcích!

         Sobota 16.6.2018

8:00 – 9:00                  sraz, prezentace

9:00 – 9:30                  oficiální zahájení závodů

9:30 – 10:00                losování

10:00 – 10:30              přesun k vylosovaným sektorům

10:30                           1.signál - vstup do sektorů, příprava

11:00                           2.signál – kontrola návnad a nástrah

11:50                           3.signál – začátek krmení

12:00                           4.signál – začátek 1. kola závodu

16:55                           5.signál – 5min. do konce závodu



17:00                           6.signál – konec 1. kola závodu – vážení úlovků

Neděle 17.6.2018

7:00 – 8:00                    sraz na závodním úseku

8:00 – 8:30                    losování

8:30 – 9:00                    přesun k vylosovaným sektorům

9:00                               1.signál - vstup do sektorů, příprava

9:30                               2.signál – kontrola návnad a nástrah

10:20                             3.signál – začátek krmení

10:30                             4.signál – začátek 2. kola závodu

15:25                             5.signál – 5min. do konce závodu

15:30                             6.signál – konec 2. kola závodu – vážení úlovků

17:00                             vyhlášení výsledků, předání cen

        Pravidla závodu: 
         Závod probíhá podle ustanovení Závodního a Soutěžního řádu 
         SO LRU Feeder, v platném znění pro rok 2018, s níže uvedeným
         upřesněním:  
        

Nástrahy, návnady a způsob vnadění.   
         1.Celkové množství návnad je omezeno na 12 litrů na jedno kolo.
         2.Celkové množství živých nástrah je omezeno na 2,5 litru na jedno kolo
         z toho 0,5l patentka malá.Množství velké patentky je stanoveno na
         0,125 ltj.nejmenší odměrná nádobka v sadě měrných misek.
         (1/8 = 0,125 l tj. nad rámec povolených 2,5 lživých nástrah).

K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady: 
Platný státní rybářský lístek,povolenka k rybolovu na revír 441026  
Labe10 a Průkaz sportovce s vylepenou registrační známkou pro rok 
2018

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,
bude provedena kontrola pořádku na celém úseku! Automobily se musí 
pohybovat pouze po vyježděných cestách a parkovat pouze na místech 
k tomu určených. Stanování a bivakování povoleno. Případné škody na 
pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele. Za 
nezletilého do 15 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

Občerstvení zajištěno ve stánku. Klobásy a špekáčky z horské 
rodinné farmy Abertamy, párky, vajíčka, točené pivo, limo, kořalka....

Místo srazu: 50.5234433N, 14.1938839E
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