
Propozice na 4. Kolo – I. ligy LRU Feeder 2017 

 
 

Pořadatelé I. ligy v LRU Feeder, s pověřením MRS - sekce LRU feeder 

si Vás dovolují pozvat na 4. kolo I. ligy v LRU Feeder 
 

Termín závodů: 29. září - 1. říjen 2017 
 

Místo závodu: 461 010 - Bystřice Pernštejnská 2 - Domanínská nádrž. 
Hloubka 3 – 6 m. Břeh travnatý. 
 

Výskyt ryb: cejn velký, plotice obecná, kapr obecný, okoun říční a jiné. 

 

Organizační výbor : 
Ředitel závodu:  Martin Maťák  
Garant závodu:  Radek Černý  
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Břoušek 
Jury:   bude ustanovena před začátkem závodu 
 
 
Pravidla závodu:Závod probíhá podle 
ustanovení Závodního a Soutěžního řádu 
sekce LRU feeder. 

K účasti na závodě jsou nutné 
následující platné doklady: Platný 
státní rybářský lístek, legitimace člena 
MRS nebo ČRS, platná povolenka k 
rybolovu, registrační průkaz sportovce. 

Povolenky lze objednat na emailu 
martin@mrk.cz, přiložte kopii obou stran 
RL a členské legitimace a napište 
požadovaný typ povolenky a datumy 
platnosti. Nejpozději do 18. září 2017. 

 

Příjezd na závodní trať: 
 
49°32'46.326"N, 16°12'13.386"E 
49.5462017N, 16.2037183E 
 

https://mapy.cz/s/21sQS 
 
 

 

 

https://mapy.cz/s/21sQS


Časový harmonogram: 
 
Pátek 29. září 2017  
10:00 – 18:00  Oficiální trénink v celé délce závodní tratě. 

V průběhu tréninku není povoleno uchovávat ryby ve vezírcích. 
Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích, revír Bystřice pernštejnská 2. 
 
Sobota 30. září 2017 

08:00 - 09:00  Sraz, prezence  
09:00 – 09:30  Uvítání, losování  
09:30 - 10:30  Přesun k sektorům  
10:30 - 11:50  1. signál – příprava, vstup do sektorů 
10:45   2. signál - kontrola krmení 
11:50   3. signál - krmení 
12:00   4. signál - začátek 1. kola závodu  
16:55   5. signál - 5 min. do konce kola 
17:00   6. signál - konec 1. kola závodu, vážení  
 
 
Neděle 1. října 2017 
06:00 - 06:30  Sraz, prezence 
06:30 - 07:00  Losování 
07:00 - 08:00  Přesun k sektorům  
08:00 - 09:20  1. signál - začátek přípravy, příprava 
08:15   2. signál - kontrola krmení 
09:20   3. signál - krmení 
09:30   4. signál - začátek 2. kola závodu  
14:25   5. signál - 5 min. do konce kola 
14:30   6. signál - konec 2. kola, vážení  
16:00   Vyhlášení výsledků, předání cen  
 
 
Upozornění:  
Nelze jet auty kolem vody. Ruční vozíky projedou. 

Občerstvení na závodním úseku zajištěno . 
 
Ubytování pořadatel závodníkům nezajišťuje.  
Každý závodník se zúčastňuje na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody jím způsobené a jemu způsobené. 
Musí dbát na pořádek ve svém okolí. Po skončení závodů je povinen své místo řádně uklidit. 
Při parkování automobilů a pohybu vozidel po závodní trati dbejte laskavě pokynů pořadatelů. 


