
Propozice na 2. kolo JIHOČESKÉHO KRAJSKÉHO PŘEBORU 
2015 (JIHOČESKÁ FEEDERLIGA) 

a 

1. kolo divize Jihočeského územního svazu 2015 

LRU feeder 

 

 

Pořádá odbor LRU feeder Jihočeského územního svazu s pověřením Rady ČRS, 
SO LRU plavaná samostatná sekce feeder, 

JčÚV ČRS a ve spolupráci s MO ČRS Týn nad Vltavou. 
 

UPOZORNĚNÍ: Změna tratě!! Z technických důvodů není možné uspořádat 
tento závod na původně zamýšlené trati Nový Dvůr. Trať je přesunuta do 

Týna nad Vltavou (pod kasárnami a pod Solnicí - viz mapa). 
 
Termín závodu: 
9. 5. 2015 
 
Místo závodu: 
421 090 – Vltava 20 – trať v Týně nad Vltavou. Voda mírně tažná, hloubka 2 - 4 m, svah břehu 
travnatý. Výskyt ryb: cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, dále podoustev říční, jelci, ouklej 
obecná, kapr obecný, karas stříbřitý. 
 
Organizační výbor: 
Ředitel závodu: Radek Křenek 
Garant závodu: Vítězslav Toman 
Hlavní rozhodčí: Marek Gola 
Jury: bude ustanovena před začátkem závodu 
Dohled RS ČRS MO Týn nad Vltavou 
 
Časový harmonogram: 
Sobota 9. 5. 2015 

07:00 Sraz, prezentace, losování obou kol závodu  
07:30 Přesun k sektorům 



07:45 1. signál - příprava, vstup do sektorů  
09:20 2. signál - krmení 
09:30 3. signál – začátek 1. kola závodu 
12:25 4. signál - 5 min. do konce 1. kola závodu 
12:30 5. signál - konec 1. kola závodu – vážení 
13:30  1. signál - příprava, vstup do sektorů 
14:30 2. signál základní krmení 
14:40 3. signál – začátek 2. kola závodu   
17:35 4. signál - 5 min. do konce 2. kola závodu     
17:40 5. signál - konec 2. kola závodu – vážení 
18:40 Vyhlášení výsledků, předání cen 
 
 
Pravidla závodu: 
Soutěží se podle platného závodního řádu. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí. Losování 
bude provedeno dle principu družstev. Vyhodnocení proběhne dle soutěžního řádu. Množství návnad 
a nástrah na jedno kolo: 
Krmení omezeno na 12 litrů navlhčené a přesáté směsi připravené ke vnadění, živé návnady a 
nástrahy 2,5 l, z toho malé patentky maximálně 0,5 l. Velké patentky jsou omezeny na 0,125 l 
(nad limit 2,5 litru). 
 
ZNALOST ZÁVODNÍHO ŘÁDU LRU FEEDER 2015 JE NUTNÁ!!! 
Jsou v něm obsažena veškerá závodní pravidla. Ke stažení na: 
http://www.rybsvaz.cz/?page=rada%2Fodd_sport_mladez&lang=cz&fromIDS=&test=0&archiv=&
archiv_uroven=&archiv_vnoreni=&archiv_rok=&vnoreni=2&odd_sport_mladez_menu_rok=&odd
_sport_mladez_menu_uroven=8 (měrné misky, odpovídající vezírek atd.). 
 
Všichni závodníci musí mít platnou povolenku pro lov na daném revírů a v ní zapsanou docházku. 

Podmínkou k účasti v divisi je kromě včasného zaslání přihlášky do 30. 4. 2015 i platná registrační 

karta sportovce LRU – vyřizuje oddělení sportu a mládeže ČRS s vylepenou známkou pro rok 2015 

(hnizdilova@rybsvaz.cz – možno vyřídit korespondenčně, registrace a známka vám pak dojdou 

poštou). 

Startovné: 
Přihlásit se je možné buď jen na 2. kolo krajského přeboru (startovné splatné na místě), nebo jen na 
1. kolo divize (startovné splatné převodem na účet dle přihlášky), nebo na obojí. Obě soutěže se 
budou chytat v jednom závodě a budou vyhodnoceny zvlášť. 
Přihlášení mailem do krajského přeboru na vitezslav.vaclav.toman@gmail.com nejpozději do 7. 5. 
2015. Přihlášení posílejte ve tvaru: jméno a příjmení, MO a číslo registrace sportovce. Přihláška do 
divize je ke stažení na  
http://www.rybsvaz.cz/?page=rada%2Fodd_sport_mladez&lang=cz&fromIDS=&test=0&archiv=&arc
hiv_uroven=&archiv_vnoreni=&archiv_rok=&vnoreni=2&odd_sport_mladez_menu_rok=&odd_sport
_mladez_menu_uroven=8 
a je potřeba zaslat ji vyplněnou do 30. 4. 2015 na tentýž e-mail. 
Startovné 2. kola krajského poháru pro jednotlivce: 100 Kč. Startovné pro divizní družstva 2.400 Kč na 
družstvo (tj. startovné na toto první i druhé divizní kolo v říjnu). 
  
Informace na telefonu 728 660 278. Nelze se přihlásit na místě konání závodu! 
 



 
 
Odkaz na závodní trať: http://www.mapy.cz/s/hfUq 

 
 
Výhry: 
Poháry pro: 
- první tři místa krajského přeboru a pro vítěze sektorů 
- poháry pro divizní týmy dle počtu přihlášených týmů 
 
   
Občerstvení nebude zajištěno. Ubytování organizátor nezajišťuje. 
 
Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech 
závodníků včetně doprovodu a diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní 
nebezpečí. Za nezletilého do 15-ti 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, zejména pokud jde o 
parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku 
jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele. 
 

Pořadatelé si vyhrazují právo změny. 


