
Podzimní košíček 2017 –  závod dvojic 

devátý ročník  

pořádá obor MRS LRU v plavané, sekce feeder 

  

16.9. 2017 – revír Rokytná 6,  u obce  Římov – Nová závlaha, pravá část  nádrže při pohledu 

z hráze. 

  

Organizační výbor 

• Ředitel závodu: Radek Černý 

• Garant závodu: Radek Pečta 

• Hlavní rozhodčí: Lucie Černá 

  

  

Popis závodního úseku 

Závodní trať se nachází na revíru Rokytná 6 u obce Římov. Závodní úsek je na pravém břehu 

nádrže při pohledu z hráze. Břeh je přírodní, hloubka 2,5 – 5 m, dno je převážně písčité, místy 

s nánosem bahna, šířka vodní plochy je 40 – 70 metrů. 

  

Výskyt ryb: převládá cejn velký a plotice. Další ryby, které se v nádrži vyskytují, jsou to: 

kapr, perlín, okoun, amur a lín. 

  

  

Závodní řád 

Soutěží se podle platného závodního řádu. Tento závod se hodnotí jako závod dvojic. Bude se 

hodnotit každé kolo zvlášť (součet vah ulovených ryb obou členů dvojice), určí se v něm 

pořadí dvojic. Pořadí v obou kolech se sčítá, vyhrává dvojice s nejnižším součtem umístění. 

Každý závodník bude mít svůj vezírek minimálního průměru 40 cm a minimálně 3 metry 

dlouhý s jemnou síťovinou, tj. dva vezírky na dvojici.  

  

1. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí. 

2. Vyhodnocení proběhne dle soutěžního řádu. 



3. Krmí se pouze košíčkem o max. velikosti 5cm x 7 cm 

  

Množství návnad a nástrah 

Sypké krmení ani živá nástraha nejsou množstvím omezeny. Patentka je povolena, maximální 

množství 0,5 l z toho maximálně 0,125 litru velké patentky na jedno kolo. 

  

Startovné 

Výše startovného je stanoveno na 500 Kč na dvojici bez rozdílu pohlaví a věku, splatné při 

prezenci. V ceně startovného je i občerstvení pro oba závodníky z dvojice a pivo nebo 

limo. Přihlášky nejpozději do 9.9.2017 na feederpoint@seznam.cz. Informace na telefonu: 

724 680 713.  

  

Případnou neúčast přihlášených závodníků ihned nahlaste!!  

Přihlášení na místě závodů není možné!! 

Kapacita míst je omezena!!  

  

Sraz závodníků 

V sobotu 16.9.2017  v 6:30 hod. na parkovišti u hráze nádrže. Možnost parkování po celou 

dobu konání soutěže na místě. Příjezd: v obci Římov (směr Čáslavice) odbočíte doprava do 

„uličky“, a si po 350 m odbočíte doleva a vidíte hráz rybníku. Místo srazu: 

https://mapy.cz/s/10IUZ 

  

Občerstvení v omezené míře bude zajištěno!  

Bagety, pivo a limo. 

  

Časový harmonogram – Sobota 16.9.2017 

• 6:30 – 6:45            prezence 

• 6:45 – 7:00            losování 

• 7:00 – 7:30            přesun na závodní úsek 

• 7:30 – 8:30            příprava 

• 8:30 – 11:30          1. závod 

mailto:feederpoint@seznam.cz
http://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&x=15.7635576&y=49.1669418&z=16&l=0&rm=9jr56xTkOwLN4XfIN-jH0fjD


• 11:30 – 12:00        vážení 

• 12:00 – 12:30        přesun 

• 12:30 – 13:30        příprava 

• 13:30 – 16:30        2. závod 

• 16:30 – 17:00        vážení 

• 18:00                   vyhlášení výsledků a předání cen a pohárů 

  

  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

V průběhu tréninků je zakázáno sakování ryb. Ryby musí být bezprostředně po ulovení 

vráceny zpět do vody. Všichni závodníci musí mít platnou povolenku pro lov na revírech 

MRS. 

  

  

  

Pořadatelé si vyhrazují právo změny časového programu závodů. 

 


