
Pořadatel odbor LRU FEEDER při Severočeském územním svazu  

s pověřením Rady ČRS a sekce SO LRU FEEDER ČRS 

Vás zvou na 

2. kolo DIVIZE LRU Feeder 2017 

                                                                A  

                                            Krajského přeboru 

02.09.2017 - revír LABE 9 – 441 025 – Litoměřice 

Krajský Přebor smí chytat jen členi Severočeského Územního svazu. 

V divizi musí být kapitán ze Severočeského územního svazu. 

 

Organizační výbor 

Ředitel závodu: Karel Plzák  

Garant závodu: David Sigmund  

Hlavní rozhodčí:Zdeněk Novák  

Dohled:   rybářská stráž MO ČRS Litoměřice 

JURY bude ustanovena před začátkem závodu z řad závodníků. 

Popis závodního úseku 

Trať se nachází na levém břehu hlavního toku pod novým mostem v Mlékojedech.(most u sjezdu 
z dálnice) Voda tažná, dle aktuálního průtoku hloubka 3 - 5 m, svah břehu mírný, kamenitý. Výskyt 
běžných druhů ryb nížinného pásma: cejn velký, cejn malý, karas, plotice obecná, ouklej, kapr obecný, 
jelec tloušť, sumec velký, atd. 
 

Závodní úsek bude rozdělen na sektory A, B, C ... . Počátečním losem budou určeny jednotlivé 
sektory, další los určí čísla v sektorech. Závod probíhá dle stanoveného časového harmonogramu. 
Po skončení závodu proběhne vyhlášení výsledků za první kolo divize. Vítězové - tři 
nejlepší jednotlivci v pořadí a tři nejlepší týmy Divize obdrží pohár. 

Závodní řád 

Soutěží se podle platného závodního řádu. 

1. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí.  
2. Losování bude provedeno dle principu družstev. 
3. Vyhodnocení proběhne dle soutěžního řádu. 
4. Krmení povoleno pouze košíčkem - krmítkem. 

 

 



 

Časový harmonogram – chytá se jen v sobotu 02.09.2017 

 

6,00 – 6,30 prezentace 

6,30 – 6,45 losování 

6,45 – 7,00 přesun na závodní úsek 

7,00 – 8,25 příprava  

8,25 – 8,30  krmení 

8,30 – 11,30 první závod 

11,30 – 12,00 vážení 

12,00—12,30   losování 

13,00 – 13,30 přesun na závodní úsek 

13,30 – 14,50 příprava 

14,50 – 15,00 krmení 

15,00 – 18,00  druhý závod 

18,00 – 18,30 vážení 

19,00  vyhlášení výsledků a předání pohárů 

 

 

email: numennn zavináč seznam.cz telefon 775173035 

Pravidla závodu: 
 
Závod probíhá podle ustanovení Závodního a Soutěžního řádu sekce LRU feeder, 
v platném znění pro rok 2017, s níže uvedeným upřesněním. 
Nástrahy, návnady a způsob vnadění. 
1. Celkové množství návnad je omezeno na 12 litrů navlhčené, nestlačené (prosáté) směsi. 
2. Celkové množství živých nástrah je omezeno na 2,5 litru všech povolených živých 
dohromady/jedno kolo  
 
K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady:  
Platný rybářský lístek,povolenku pro severní Čechy 
kdo chytá divizi- musí mít registraci sportovce+ letošní známku. 
Startovné na krajský přebor 300kč. Účet 27-3867930247/100 
Přihlásit je možno 31.8.2017 
Autem se dá dojet až na místo závodu ,chytat se bude od nového mostu v Litoměřicích na straně 
Mlékojed, 
 


