
                             
 

 
 
 

RSK P�erov 
 

ve spolupráci s 
 

 MO �RS Kralupy nad Vltavou 
 

po�ádá 
 

druhý závod seriálu 
 

 SARFIX SUPERCUP 2010 
 

VLTAVSKÝ POHÁR 
1. ro�ník 

 
         Bodovaný dvoudenní pohárový závod jednotlivc� v lovu ryb udicí na plavanou   

 
 
DATUM KONÁNÍ:  31.7.-1.8.2010 
 
MÍSTO KONÁNÍ:  revír 411094 Vltava 2 pravý b�eh - nadjezí vodního díla Vra�any u obcí  
Dušníky nad Vltavou a D�dibaby. V p�ípad�, nep�íznivého stavu vody na trati tj. pr�tok na 
jezu ve Vra�anech bude v úterý 27.7.2010  v 7 hod ráno 400 m3/s a vyšší (viz 
http://hydro.chmi.cz/hpps/stdprfdyn.php?seq=307289) , se závod nekoná. 
 
ORGANIZA�NÍ VÝBOR:  Radek Zahrádka – garant závodu 
                                                Ing. Josef Mašek – �editel závodu 
                                                Ing. Bc. Gustav Lakoš – p�íprava trati 
                                                Ji�í Matej – p�íprava trati  
                                                Drahuše Mašková – výsledkový servis 
                                                Viktor Pavelka – hlavní rozhod�í 
 
Vltavský pohár je po�ádán jako dvoudenní bodovaný pohárový závod jednotlivc�. Sout�ží se 
dle platného sout�žního a závodního �ádu LRU – plavaná �RS. Vyhodnoceni budou nejlepší 
závodníci v celkovém po�adí, dále nejlepší junio�i a ženy, pokud budou alespo� t�i v každé 
kategorii. Pro závodníky kte�í se umístí na prvních t�ech místech v každé kategorii jsou 
p�ipraveny ceny. 
 
Vltavský pohár je druhým závodem z t�ídílného seriálu závod� SARFIX SUPERCUP 2010. 
Prvním závodem byl Mazal�v memoriál a t�etím závodem je P�erovský pohár (22.8.-23.8.). 
Zárove� s vyhodnocením P�erovského poháru bude vyhodnocen i celý seriál SARFIX 
SUPERCUP 2010. T�i nejlépe umíst�ní závodníci získají poháry. Kritériem pro hodnocení 
výsledk� v seriálu SARFIX SUPERCUP 2010 jsou body získané ze závod� seriálu do 
žeb�í�ku LRU.  
 
 



ZÁVODNÍ TRA�:  Tažná voda, hloubka 2,5– 3 metry, ší�ka toku 90 – 150 m, dno tvrdé, 
št�rkové. B�eh dob�e p�ístupný, travnatý. Na trati se nevyskytují žádné stromy, probíhá zde 
lodní doprava. Sraz závodník� na zpevn�né ploše u vodního díla Vra�any, kde prob�hne 
prezence, losování, vyhlášení vít�z� a bude zde stánek s ob�erstvením. 
 
Výskyt ryb:   
Hojný: Cejn velký (40-60cm), jelec jesen (30-40cm), cejnek malý (20-30cm), plotice obecná 
(20-30cm) 
Mén� hojný: podoustev nosák, jelec tlouš�, hrouzek obecný, kapr obecný, ouklej  
 
NÁSTRAHY A NÁVNADY: Dle platného závodního �ádu tj. 17l krmení v�. hlíny, št�rku, 
sypkých a tekutých posilova�� a dále 2,5 litru živých nástrah a návnad, z toho max 1 litr malé 
patentky a dále nad objem 2,5 litru živých nástrah a návnad max 0,125 litru velké patentky, 
kterou je možné použít pouze jako nástrahu na há�ek. 
 
STARTOVNÉ:  Startovné je stanoveno na 400,- K� za jednoho závodníka, kategorie  
                            U22, U18, U14 platí 200,- K�. Startovné bude vybíráno p�i prezentaci. 
 
P�IHLÁŠKY:  P�ihlašujte se prosím e-mailem, telefonicky nebo poštou : 
 
                           josef.masek@alferypartner.com         Josef Mašek 
                                                                                           Kunice 21  
                           Tel: 603 879 406                                    251 63 Stran�ice                                                                                                             
  

VŠICHNI ZÁVODNÍCI SOUT�ŽÍ NA VLASTNÍ NEBEZPE�Í !!! 
 
P�ijetí každé p�ihlášky Vám e-mailem nebo telefonicky potvrdíme, proto do p�ihlášky uve�te 
i Váš telefon. 
P�ihlášky zasílejte nejpozd�ji do 27.7.2010.  
 
Pokud be se n�kdo z doprovodu závodníka cht�l ujmout funkce sektorového rozhod�ího, 
uve�te to prosím v p�ihlášce. 
 
�ASOVÝ ROZVRH:   
 
Pátek 30.7.2010 trénink na závodním úseku od 10 do 20 hodin 
 
Sobota 31.7.2010      9:00 – 10:00   prezentace na závodním úseku u mostu 
                                10:00 – 11:00   losování 
                                12:00 – první signál - vstup do sektor� 
                                13:00 – druhý signál – kontrola krmení 
          13:55 – t�etí signál – hlavní krmení 
                                14:00 – �tvrtý signál – za�átek závodu 
                                16:55 – pátý signál – 5 minut do konce závodu 
                                17:00 – šestý signál – konec závodu 
                                17:00 – 18:00   vážení úlovk� 
 
Ned�le 1.8.2010        7:00 – 8:00   losování 
                                  9:00 – první signál - vstup do sektor� 
                                10:00 – druhý signál – kontrola krmení 
          10:55 – t�etí signál – hlavní krmení 
                                11:00 – �tvrtý signál – za�átek závodu 
                                13:55 – pátý signál – 5 minut do konce závodu 
                                14:00 – šestý signál – konec závodu 
                                14:00 – 15:00   vážení úlovk�  

        16:00 – 16:30  vyhlášení výsledk�, p�edání pohár� a cen vít�z�m 



 
                                   

 
D�LEŽITÉ UPOZORN�NÍ: 
 
Pozemky na nichž leží závodní tra� jsou ve vlastnictví �eské republiky a n�kolika 
soukromých osob, kte�í souhlasili se vstupem na jejich pozemky za podmínky, že budou po 
závod� uvedeny do p�vodního stavu. Všichni závodníci si proto veškeré obaly od krmení a 
živých nástrah a další p�ípadný odpad, který si p�ivezli s sebou nebo jim byl dodán 
dodavatelem krmení na závodní tra�, zase sami odvezou zp	t a nic nebude ponecháno 
na závodní trati, na míst	 srazu nebo v okolí !!!  
U závodní trati budou vyty�ena 2-3 odstavná parkovišt	 (podle po�tu ú�astník
), kde 
mohou závodníci odstavit svá vozidla. Není dovoleno vjížd	t vozidly na louky a závodní 
tra� mimo tyto plochy. 
 
Doprava na závodní úsek: 
Dálnice D8 exit 9, sm�r Úžice, Zlosy�, Vojkovice, K�ivousy, D�dibaby, za nimi vpravo po 
zpevn�né komunikaci k vodnímu dílu Vra�any (bude ozna�eno). 
 
Ubytování: 
Merchant Hotel Oáza, Zlosy�, 315 792 05	
 
�����
������
, Nelahozeves, www.marinavltava.cz 
Penzion Na Závisti, Veltrusy, www.penzion-zavist.cz 
Hotel Sport, Kralupy nad Vltavou, www.hotel-sport.cz 
Kemp Obora, Veltrusy, www.corbaskempobora.cz 
�������
����
, Veltrusy, 315 781 081 
J.K. ubytování, Nelahozeves, www.volny.cz/j.k.ubytovani 
Hotel Adriana, Kralupy nad Vltavou, www.hoteladriana.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mapka závodního úseku: 
 

 
T	šíme se na Vaši ú�ast. 
 
RSK P�erov 


