
 
 

Územní svaz města Prahy  z pověření Rady Českého 
rybářského svazu  

a Ústředního odboru LRU - plavaná  
 
 

pořádá ve dnech 8. – 9. 5. 2010 

1. kolo II. ligy skup."A" - BLACK BASS 

v lovu ryb udicí na plavanou 
 

Generální sponzor: Rybářské potřeby 
Jiří Driesel - BLACK BASS 

Slezská 44 
120 00 Praha 2-Vinohrady 

Tel.: +420606884799    FAX: +420284828614  

 
 
 
 

 
 
 
Organizační výbor:            Jana Štiková  ředitel závodů a hlavní pořadatel 
    Jana Štiková  garant Rady ČRS 
    Petr Štika                    technický ředitel 
    Ing. Jiří Janků             hlavní rozhodčí 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Popis závodního úseku:  . Berounka 2 (401 002) ve Všenorech , spodní úsek nad jezem 
 
 
 

 
  
 
Jedná se o mírně tažnou vodu, s hloubkou 1-2,5 m, s kapacitou trati cca 60 míst. 
V úlovcích převládají: plotice, ouklej, cejn, podoustev, kapr a parma. 
 
Závodní řád: soutěží se podle platného závodního řádu (F.I.P.S.e.d.) pro lov ryb udicí na 
plavanou (maximálně 17 litrů krmení a 2,5 litrů živé návnady).  
Patentky jsou zakázány ! 
Ryby budou po zvážení nepoškozeny vráceny vodě. Během tréninku je zakázáno sakování ryb!!! 
 
Kdo nemá povolenku opravňující k lovu ryb na Berounce 2, kontaktuje Janu Štikovou na tel.: 
603 535 284 nebo na mail rybarichuchle@volny.cz  nejpozději do 28. dubna. 
 
Závodníci soutěží na vlastní nebezpečí a jsou povinni udržovat pořádek na březích toku. Před 
odchodem od vody je nezbytně nutné provést důkladný úklid !!!    
Automobily se musí pohybovat pouze po vyježděných cestách a parkovat na břehu pod 
stromy.  Je zakázáno vjíždět na okolní louky. !!!!!!!!!!!! 
Občerstvení na závodní trati je zajištěno od soboty 8. 5. 2010. 
 
 
Startovné: 
Startovné je stanoveno na 1000,- Kč za jednoho družstvo a bude se platit při prezenci na 
zavodním úseku. 
Prosím o potvrzení doručení propozic na naší adresu rybarichuchle@volny.cz 
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Časový rozvrh závodů 
 

 
 
 
 

pátek 7. 5. 2010 
 

14.00 – 18.00 hod.   možnost tréninku na závodní trati 
 

sobota 8. 5. 2010 
 
9.00 – 9.30 hod.   sraz závodníků na závodním úseku, prezence 
10.00 – 10.30 hod.   zahájení závodů, losování 1. závodu 
11.00 hod. první signál, začátek přípravy závodníků  

                       12.00 – 12:30 hod.   kontrola množství krmiva, živých nástrah a návnad 
 

12.55 – 13.00 hod.   druhý signál, hrubé krmení 

13.00 – 16.00 hod.   1. závod   
16.00 – 17.00 hod.   vážení úlovků 
 

neděle 9. 5. 2010 
 
8.00 hod.      sraz závodníků na závodním úseku, losování 2. závodu 

9.00 hod.                 první signál, začátek přípravy závodníků 
10.00 – 10.30 hod.   kontrola množství krmiva, živých nástrah a návnad 

10.55 – 11.00 hod.   druhý signál, hrubé krmení 

11.00 – 14.00hod.   2. závod 
14.00 – 15.00 hod.  vážení úlovků 

15.30 hod.    vyhlášení výsledků 
 


