
MORAVSKÝ RYBAŘSKÝ SVAZ 
 

 
MÍSTNÍ ORGANIZACE JIHLAVA 

 

 

POZVÁNKA 

NA 

JARNÍ KOLO I. A II. LIGY 

V RYBOLOVNÉ TECHNICE 

Casting Jihlava, při MO MRS Jihlava a DDM Jihlava pořádá z pověření Rady ČRS 

závod jarního kola I. a II. ligy v rybolovné technice. 

PROPOZICE ZÁVODU 

Termín konání:  Sobota 4. 5. 2013 

Místo konání:  Sportovní areál Štoky 

  Štoky u Jihlavy 

Činovníci závodu: 

 Hlavní pořadatel: Jiří Smejkal 

 Ředitel závodu: Josef Přibyl 

 Hlavní rozhodčí: Vladimír Škorpík 

 Zástupce hl. rozhodčího: Leoš Průša  

Program: 

Sobota 4. 5. 2013 

   7.45 hod.  prezentace, porada vedoucích a trenérů 

  8.00 hod. zahájení závodu 

  8.15 hod. disciplína č. 1 

10.00 hod. disciplína č. 3 

11.45 hod. disciplína č. 4 

13.45 hod. disciplína č. 2 

16.00 hod. disciplína č. 5 

17.30 hod. vyhlášení výsledků (zvlášť I. a II. liga) 

Úprava časového harmonogramu je v kompetenci pořadatele. 

Závodní řád: 

Závodí se dle platného závodního řádu a jeho doplňků. 

JURY:  

Bude stanovena na poradě vedoucích a trenérů ze zástupce rozhodčích, pořadatele 

a zástupce trenérů. 



 

Úbor a chování závodníků: 

Závodníci jsou povinni nastupovat k disciplínám pouze ve sportovním oblečení 

a obuvi, se startovním číslem na horní polovině těla. Závodníci ve svetrech, 

nevhodných kalhotách a obuvi nebudou připuštěni ke startu. Závodníci jsou 

povinni řídit se pokyny pořadatele a přistupovat k disciplínám včas tak, aby 

nenarušovali průběh závodu. V případě hrubého porušení výše uvedených zásad 

a zásad slušného chování bude závodník vyloučen ze soutěže. 

Protesty: 

Protesty se podávají pouze písemně prostřednictvím trenéra nebo vedoucího 

družstva do rukou hlavního rozhodčího nejpozději do 30-ti minut od ukončení 

disciplíny po složení kauce 200 Kč. 

Ubytování a stravování: 

Ubytování ani stravování pořadatel nezajišťuje. Ubytování lze s dostatečným 

časovým předstihem (nejpozději do 25. 4. 2013) individuálně zajistit v Ubytovacím 

Hostinci Datlík, Štoky 7, Štoky u Jihlavy. Kontakt: mobil: 777 958 998, telefon/fax: 

0451-459 496.  Cena ubytování cca. 250 Kč za osobu a noc. V areálu hřiště bude 

po celou dobu konání otevřena restaurace.   

Přihlášky: 

Zasílejte, nejpozději do 26. 4. 2013, písemně na adresu: 

Jiří Smejkal, Husova 8, 586 01 Jihlava 

nebo e-mailem na adresu: pavelvanek@email.cz 

Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel! 

 

 

Srdečně zveme a přejeme příjemné prostředí 

a především kvalitní výsledky. 

 

    MO MRS Jihlava 

 


