
        Český rybářský svaz 
místní organizace 

377 01 Jindřichův Hradec, Schwaigrova 1118/II 
tel -  380 427 687,    e-mail -  rybari@crsjhradec.cz 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P O Z V Á N K A 
MO ČRS J. Hradec pořádá z pověření Rady ČRS a SO LRU  

v termínu 11 - 12. srpna 2018 

22. Mezinárodní mistrovství 
České republiky  

v lovu ryb udicí na plavanou  
 
 

 
 
 
Místo konání : Řeka Lužnice - revír Vltava 20 Kořensko (421 090). 
GPS Loc : 49°14'06.634"N, 14°23'35.493"E    
 



Generální sponzor závodu: 

MAVER – František Hanáček 
 
 

Program : 
 

pátek  10.8.  2018  

příjezd závodníků a ubytování individuálně                                                             
13.00 - 17.00 hod - oficiální trénink na závodním úseku  

 

sobota 11.8. 2018 
  8.00 - 8.45   - sraz závodníků na závodním úseku, prezentace  
  8.45   - oficiální zahájení závodů 
  9.00 - 9.30   - losování sektorů(1. a 2.závod) a míst pro 1.závod  
10.30 - 12.20   - příprava 
12.20 - 12.30  - hrubé vnadění 
12.30 - 16.30  - 1. závod 
16.30   - vážení úlovků 

 

neděle 12.8. 2018 

  7.00 -   8.00  - sraz, losování míst pro 2. závod 
  8.30 - 10.20   - příprava 
10.20 - 10.30  - hrubé vnadění 
10.30 - 14.30  - 2. závod 
14.30   - vážení úlovků 
16.00           - vyhlášení výsledků  závodů, ukončení závodů 



Popis úseku – Pomalu tekoucí voda, šířka toku 80 až 100 m, břeh 
dobře přístupný, hloubka 1,20 až 2,50 m, dno převážně s nánosem 
bláta, místy písčité štěrkovité, při březích s nánosy bahna 
 

 

Tréninkové boxy – čísla - pátek 10.8. 2018 

A1 – A4,   A5 – A8,   A9 – A12,   A13 – A16,  A17 – A20,    A21 – A24    
B1 – B4,  B5 – B8,   B9 – B12,   B13 – B16,  B17 – B20,   B21 – B24   
C1 – C4,  C5 – C8,   C9 – C12,   C13 – C16,  C17 – C16,   C21 – C24   
D1 – D4,  D5 – D8,  D9 – D12,   D13 – D16,  D17 – D16   D21 – D24   
  
 
Startovné – 3.200 Kč/čtyřčlenné družstvo, 
v případě startu jednotlivce startovné činí 800,-Kč /osobu  
 
 
Výskyt ryb – plotice, cejn velký, cejnek malý, kapr, karas, tloušť, 
amur, ouklej, perlín, bolen, lín, štika, sumec, okoun, ježdík a další 
druhy ryb cejnového pásma 
 
 
Organizační pokyny : 
 
• Závod je vyhlášen jako závod čtyřčlenných družstev a jednotlivců. 
• Vzhledem k tomu, že kapacita trati je omezena na 96 

startujících , budou přihlášky evidovány v pořadí v jakém došly 
až do naplnění kapacity tratě. Další účastníci nad počet 96 
budou evidováni jako náhradníci, kteří budou informováni, 
pokud se někdo zaevidovaný, do začátku akce písemně odhlásí. 

• Maximální množství krmiva na jeden závod je dle platného 
závodního řádu 20 l a množství živých nástrah a návnad 2,5 l.   

• Při tréninku je přísně zakázáno sakování ryb!!! 
• Ryby budou všechny po zvážení nepoškozeny vráceny vodě. 
• Pořadatel zajistí občerstvení na závodním úseku.  
• Pořadatel si vyhrazuje právo, v případě nutné potřeby, změny těchto 

propozic závodu 
• Případné drobné časové změny programu vyhrazeny 
• Závodí se dle platného závodního a soutěžního řádu pro rok 2018 

schváleného  SO LRU. 
• Jednotliví závodníci startují na vlastní nebezpečí. Před odchodem od 

vody je nezbytně nutné provést důkladný úklid místa, které měl 
dotyčný závodník vylosováno!!!    

• Na závodním  úseku je zakázáno vjíždět na louky a do polí, 
parkování vozidel na pořadatelem určených místech podél cesty !!!! 

• Závody se konají za každého počasí. 



• K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady: registrace 
s platnou známkou, platná povolenka k rybolovu na revír Vltava 20 
Kořensko (421090), legitimace člena ČRS (MRS), platný státní 
rybářský lístek.  

• Povolenku na závodní dny lze zakoupit u pořadatelů, ale je nutno 
do 23.7. 2018 zaslat na e-mail josef@kostkajh.cz požadavek 
s uvedením - svých dat – jméno a příjmení, datum narození, místo 
bydliště, člen ČRS (MRS), číslo státního rybářského lístku.  

 
 
Složení organizačního výboru 
 
garant akce  - Ing. Josef Kostka 
hlavní rozhodčí  - Luboš Jelen 
sektor. rozhodčí  - budou určení před zahájením 1. závodu 
JURY   - bude určena z řad trenérů a vedoucích družstev   
bodovací komise  - Miloslav Žák, Ing. Josef Kostka, Luboš Bureš 
  

 S pozdravem Petrův zdar ! 

        Ing.Josef Kostka  

 

V Jindřichově Hradci  11.května 2018                         


