
 
 

P O Z V Á N K A 
 

MO  ČRS  v Karviné  
 

pověřená  ústředním  odborem  LRU pořádá:   
 

1. kolo  II. ligy  LRU  plavaná, skupiny „C“ 
 

            8. - 9. 5.  2010 na  revíru č. 471 084  Olše  3A - Větrov 
 

Organizační výbor:      

ředitel  soutěže   –  Ing. Durčák  Vladimír   garant  rady    –  Ing. Kolařík David 
    hlavní rozhodčí  –  Klimecký Jan       hlavní  pořadatel  –  Pavel Kochan       

Závodní  řád: 
 

Soutěží se podle platného závodního a soutěžního řádu pro rok 2010, schváleného ÚO LRU. 
Množství krmiva je omezeno na 17 litrů v navlhčeném stavu a 2,5 litrů živých návnad a nástrah 
na jeden závod. Živé návnady a nástrahy nutno předložit ke kontrole v předepsaných, k tomu 
účelu schválených nádobách. Patentka je zakázaná jako nástraha i jako návnada. 

Prezentace: 
 

U prezentace bude vybíráno startovné 1 000, - Kč za jedno družstvo. Rovněž proběhne kontrola 
registračních průkazů a registr. známek sportovce pro rok 2010. 

Povolenky: 
 

K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady: Platná povolenka k rybolovu na 
revír Olše 3A (471 084), legitimace člena ČRS (MRS) a platný státní rybářský lístek.  
Povolenku bude možno zakoupit u Ing. Kolaříka (garant rady) v době tréninku, případně před 
prvním závodem, přímo na závodní trati. Cena na oficiální část je 50 Kč. 

 

Popis závodního úseku: 
 

Závod se uskuteční na hlavní  hrázi nádrže Větrov v obci Petrovice - Závada, o rozloze 52 ha. 
Dno je mírně bahnité, břehy upravené, vyložené panely. Prům. hloubka závodního úseku 1,5 m. 
Souřadnice GPS:  490 53´  33´´ s.š.  180 30´  03´´ v.d. 

 

Výskyt ryb: 
 

V úlovcích převládají: cejn, plotice, kapr, karas, okoun, lín, úhoř, ouklej, ….. 
 

Hodnocení:      

Hodnotí se všechny ryby s výjimkou štiky a candáta (neprodleně nepoškozené pustit zpět) ! 
Ostatní:      

    Po dobu tréninku zákaz sakování ryb (neprodleně nepoškozené pustit zpět) ! 
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

    Východ a západ slunce: V: 5:18 hod. let.času  Z: 20:25 hod. let. času  
 

Přihlášky:  
 

Přihlášky není nutno zasílat. Pořadatelé počítají s účastí všech družstev. 
Případnou neúčast nahlásit s předstihem na níže uvedené tel. číslo. 

 
 

Stravování: 
 

Individuální, možnost občerstvení ve stánku u závodní trati. 
 

 

Ubytování: 
 

    Pořadatel nezajišťuje. 
                  

 

 

Informace: 
     

Pavel Kochan - vedoucí odboru LRU, tel. 723 883 908, mail: kochan.p@seznam.cz 
              
 
 

mailto:kochan.p@seznam.cz


Program: 
 
Pátek  7. 5. 2010 

               
Trénink na závodním úseku   12. 00 - 18. 00  hod. 

 
Sobota 8. 5. 2010 
 

  9. 30 - 12. 00 prezentace družstev, porada vedoucích, losování pořadí, sektorů a závodních míst 
pro 1. závod, losování sektorů pro 2. závod 

12. 00            první signál - nástup závodníků na závodní místa, začátek přípravy 
12. 55             druhý signál – začátek kontroly množství krmení, živých návnad a nástrah  
13. 55             třetí signál - hlavní vnadění 
14. 00             čtvrtý signál - začátek 1. závodu 
16. 55             pátý signál - 5 min. do konce 1. závodu 
17. 00              šestý signál - konec 1. závodu, následuje vážení 

 
Neděle 9. 5. 2010 

 
  7. 00             losování závodních míst pro 2. závod 
   8. 00             první signál - nástup závodníků na závodní místa, začátek přípravy 
  8. 55             druhý signál - začátek kontroly množství krmení, živých návnad a nástrah     

  9. 55             třetí signál - hlavní vnadění 
10. 00             čtvrtý signál - začátek 2. závodu 
12. 55             pátý signál - 5. min. do konce 2. závodu 
13. 00             šestý signál - konec 2. závodu, následuje vážení 
14. 30 - 15. 00     nástup závodníků, vyhlášení výsledků,  předání pohárů 
 

 
 

S pozdravem Petrův zdar ! 
MO ČRS Karviná 

 



 
mapová příloha 

 

 
 
 
 
 
 


