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 POŘADATELÉ Z POVĚŘENÍ ODBORU LRU FEEDER PŘI ÚSMP ČRS, MO ČRS  
A MO ČRS  VÁS ZVOU 

NA JIŽ TRADIČNÍ ZÁVOD V LRU FEEDER FEEDEROVÝ MAZEC CUP  XI. ROČNÍK 

PRAHA 8 – KOBYLISY
ČESKÝ ŠTERNBERK

Hodnocení a bodování:
v letošním ročníku bude samostatně hodnocena kategorie děti, 
samostatně kategorie ženy a zvlášť bude vyhlášena kategorie 
dospělých závodníků. Všichni startující obdrží od sponzorů 
závodu malou pozornost a nejlepší tři jednotlivci dostanou 
hodnotné věcné ceny. Oceněni budou i vítězové jednotlivých 

Vítězem závodu se stává -závodník s nejnižším číslem umístění a nejvyšší hmotností nalovených ryb (CIPS). Dojde-li ke shodě hmotností, vítěze 
závodu určí los. Hodnocení se provede za přítomnosti garantů a hlavního rozhodčího. Závod je platný tehdy, jestliže trvá nejméně jednu hodinu. 
Umístění v soutěži není právně vymahatelné a závodník se zavazuje respektovat výroky rozhodčích, případně JURY. Pořadatel organizuje závod tak, 
aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně doprovodu a diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní 
nebezpečí. Za nezletilého do 15-ti let ručí rodiče, nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a 
účastníci závodu berou toto svým přihlášením se do závodu na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména 
pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

Kdy: víkend 28.- 29. října 2017   Kde: Sázava 6, 411 077, MO ČRS Český Šternberk

Jako Již Tradičně Obsluha Nahoře Bez,

nebude protože pan výčepní letos prodělal hormonální léčbu, aby mu narostli prsa a nemusel se holit, ale vypadaly mu bohužel pouze vlasy a fousy 
zůstaly. Po této skutečnosti jsme mu toto vystoupení zakázali protože, něco obdobného máme doma.

Mažoretky rovněž nebudou – vzhledem k povinné registraci EET raději emigrovaly. 

V Ratajích nad Sázavou (Jettymu & spol. ) © JAK

Do Ratají nad Sázavou v říčním proudu ryby plavou; plavou skřele na 
skřele, 

bezstarostně, vesele. Do Ratají nad Sázavou plavou totiž za zábavou; 
rybáři tam mejdan maj', žerou, chlastaj, nechytaj'.
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