
Místní organizace Českého rybářského svazu v Poděbradech pořádá 
 

 

 

 

 

 

 
 ZÁVODY JEDNOTLIVCŮ 

V LOVU RYB UDICÍ NA PLAVANOU  
 
 

 
 

 
Vážení sportovní přátelé,  je nám ctí, že můžeme jménem všech členů naší místní 

organizace Českého rybářského svazu v Poděbradech, kteří se na přípravě této akce 
podílejí, pozvat Vaše závodníky na IX. ročník rybářských závodů v plavané o Pohár 
Krále Jiřího z Poděbrad. 

Soutěž se uskuteční na závodním úseku Labe 22 u Zimního Stadionu ve dnech 
15.-16. Května 2010.  Závody na této trati probíhají s velkými úspěchy již několik let a 
vždy se těší velké oblibě. Naším cílem je zajištění vysoké úrovně závodu. 

 
Všem závodníkům a příznivcům rybářského sportu přejeme pevné zdraví, 

šťastnou cestu do Poděbrad a krásné sportovní zážitky. S pozdravem ,, Petrův zdar ´´. 
 

Linhart Petr 
Předseda  MO Poděbrady  

 



Propozice Poháru krále Jiřího 2010 
 
        Datum konání :  15.-16.  května 2010 
        Místo konání :  Labe 22,  revír 411054,  Poděbrady 
     GPS souřadnice: 50°8'43.068"N, 15°6'37.746"E 
 

 Pohár krále Jiřího je pořádán jako bodovaný dvoudenní závod jednotlivců. 
Závodní trať bude podle počtu jednotlivců rozdělena do sektorů cca po 11-16 
soutěžících. Součtem sektorových umístění z obou závodů bude určeno celkové pořadí. 
Množství krmení je omezeno na 17 litrů a živé nástrahy na 2,5 litrů. (krmení i lov s 
patentkami není povolen). 
 Soutěží se podle platného mezinárodního řádu FIPS. Během celého závodu musí 
být úlovek uchováván v dobrém stavu ve vezírku. Vážení se provádí po jednotlivých 
sektorech přenosnými váhami. 
 

Popis závodního úseku: 
 Pravý břeh Labe od mostu do Poděbrad až k Zimnímu Stadionu po směru toku 
vody. Voda mírně tažná, hloubka 2 – 5 metrů, dno štěrkopísčité, místy bahnité, břehy 
upravené, svažité, bez vyšší vegetace. Šířka řeky 40 – 55 metrů. Pořadatel nemá 
možnost zajistit náhradní závodní úsek. Závody se proto konají za každého počasí a 
průtoku vody v řece! 
 

Závodníci soutěží na vlastní nebezpečí!!! 
 

Celá závodní trať je dobře přístupná automobily, účastníci jsou však povinni po 
vyložení závodního vybavení odjet zpět na parkoviště. V úlovcích převládá: cejn velký, 
cejnek malý, plotice, karas, kapr, sumeček. 
 

Startovné a přihlášky: 
 Z důvodu omezeného množství míst na závodním úseku, bude rozhodovat o 
přihlášení do závodu datum námi obdržené přihlášky. 

Startovné je stanoveno na 400,- Kč za jednoho závodníka, u žen, juniorů a kadetů 
na 200,- Kč. Startovné bude placeno při prezentaci. Přihlášky na tel.: +420723007936, 
nebo na adrese: 

 
 
 Pavla Vokálová  
 Přední Lhota 17   

Poděbrady     
  290 01    nebo na e-mail: vokalovap@seznam.cz



ORGANIZAČNÍ VÝBOR 
 

ONDRA Josef   ředitel poháru 

ZAHRÁDKA Radek  garant závodu 

KUNC Milan   rozhodčí 

LINHART Petr    bodovací komise 
 
 

Časový program 
 

Pátek 14.5. 2010 

 

14:00 – 19:00   trénink na závodní trati 

 

Sobota 15.5. 2010 

 

 08:00 – 10:00  porada vedoucích družstev, sraz závodníků na závodní trati, prezentace 

 10:00 – 11:30  zahájení, losování - 1. závodu 

 12:00  první signál – nástup závodníků na závodní místa, začátek přípravy 

   12:25  druhý signál – kontrola vnadění 

12:30 – 13:00  kontrola množství krmiva a živých nástrah a návnad 

   13:55   třetí signál – hlavní krmení 

   14:00  čtvrtý signál – začátek 1. závodu 

   16:55  pátý signál – 5 minut do konce závodu 

   17:00  šestý signál – konec 1. závodu 

 17:00 – 18:30  vážení úlovků 

 

Neděle 16.5. 2010    

07:00 – 08:00  sraz na závodním úseku 

 08:00 – 08:30   losování - 2.závodu 

 09:00  první signál – nástup závodníků na závodní místa, začátek přípravy 

 09:25  druhý signál – kontrola vnadění 

09:30 – 10:00  kontrola množství krmiva a živých nástrah a návnad 

   10:55  třetí signál – hlavní krmení 

 11:00   čtvrtý signál – začátek 2. Závodu 

 13:55  pátý signál – 5 minut do konce závodu 

 16:00  šestý signál – konec 2. závodu 

14:00 – 15:30  vážení úlovků 

 16:00   nástup závodníků, vyhlášení výsledků 

 
 
Občerstvení závodníků bude zajištěno ve stánku u závodní trati! 



Pořadatel nezajišťuje ubytování, ale nabízí kontaktní 
adresy pro možné ubytování. Toto ubytování je nutné zajistit 
předem. 

 
 
 
Pension „KŘIŽOVATKA“ 
Bílkova 114 
Poděbrady – od Prahy před čerpací stanicí po pravé straně 
tel: 325613023 
fax: 325610974 
mobil: 602863542 
e-mail: svab@mybox.cz 
 
 
Pension „LJUBICA“ 
Hana Čapková 
Helichova 225/II 
Poděbrady – u Zemědělské školy 
tel: 325615157 
mobil: 603727462 
 
 
Poděbrady „AUTOKEMP“ 
tel: 325612833 
mobil: 603167153 
e-mail: kemp@kemp-golf.cz 
www.kemp-golf.cz 
 
 
Motel „OSEČEK“ 
pí. Točíková Zdeňka 
tel: 325 654 709 
 
 
Mirka Šimáková 
ubytování v Zemědělské škole 
tel: 723575619 
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