
 

Propozice O putovní pohár Kukajících vlků 

    

Liběchov 2018  

 

 

 

Kukající Vlci Feeder Team 

si Vás dovolují pozvat na 12,5. ročník závodu „O putovní pohár“ 

 

 

Termín závodů: 13.7. – 15.7.2018  Startovné 400,- 

 

 

Místo závodu: revír 441 028 LABE 13 v Liběchově, závodní úsek na pravém břehu Labe a to 

úsek od maringotky místní organizace ČRS Liběchov v celkové délce cca. 1000m. 

Voda tažná /dle aktuálního průtoku/, hloubka 3-5 m,  svah břehu mírně svažitý, 

travnato-kamenitý.  Výskyt běžných druhů ryb nížinného pásma: cejn velký,  cejn malý , 

plotice obecná, ouklej, kapr obecný , jelec tloušť atd..    

 

 

Organizační výbor: 

Ředitel závodu:  Douša Jan       

Garant závodu:  Koubek František   

Technický ředitel:  Surgota Juraj  

Hlavní rozhodčí:  Koubek František 

Jury:    bude ustanovena z řad závodníků 

 



 

 

 

 

 

Časový harmonogram: 

Pátek 13. července 2018  

12:00 - 22:00 Oficiální trénink v celé délce závodní tratě. 

V průběhu tréninku není povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! 

Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích! 

Sobota 14. července 2018 

09:00 - 10:00        Sraz, prezentace  

10:00 - 10:30        Losování  
10:30 - 11:00        Přesun k sektorům  

11:00 - 12:55        1. signál – vstup do sektorů, příprava 

12:55                    2. signál - hlavní vnadění 
13:00                    3. signál - začátek 1. kola závodu  

17:55                    4. signál - 5 min. do konce kola 

18:00                    5. signál - konec 1. kola, vážení  

Neděle 15. července 2018 

07:00 - 08:00       Sraz na závodním úseku 
08:00 - 08:30       Losování 

08:30 - 09:00       Přesun k sektorům  

09:00 - 10:25       1. signál - vstup do sektorů, začátek přípravy 
10:25                   2. signál - hlavní vnadění 

10:30                   3. signál - začátek 2.kola závodu  
15:25                   4. signál - 5 min. do konce kola 

15:30                   5. signál - konec 2. kola, vážení  

16:30                   Vyhlášení výsledků      

                                                                                                                                              

Pravidla závodu : 

• Nástrahy, návnady a způsob vnadění.  

1. Celkové množství návnad je omezeno na 17 litrů.  
2. Celkové množství živých nástrah je omezeno na 2,5 litru všech povolených živých 

organismů dohromady (na chytání + vnadění)na jedno kolo závodu.  
3. Závodníci mohou vnadit podle svého uvážení při základním vnadění (5min., dle 

časového rozvrhu) a to koulemi o max. velikosti tenisového míčku, při vlastním 

závodě se může vnadit koulemi vytvořenými z takového množství, které se vejde 

do sevřené dlaně. Při vnadění je povoleno vnadit rukou, prakem nebo pouze 

krmítkem, apod..  

K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady: Platný státní rybářský 

lístek, legitimace člena ČRS(MRS), platná povolenka k rybolovu na revír 441 028 LABE 13,  



Závod je otevřen široké veřejnosti. Ideální jako trénink 

pro závodní týmy. 

 

 

 

Cesta na závodní úsek: 

od Mělníka směr Štětí, v Liběchově sjet před benzínovou pumpou k  řece a dále 

pokračovat podél řeky, až ke stánku s občerstvením – místo srazu. 

 
 
Ubytování závodníků : 
Pořadatel ubytování závodníkům nezajišťuje.  
Můžeme pouze doporučit: Na louce je místa dost! 

                                      

 

Občerstvení na závodním úseku zajištěno. 

 Pořadatel upozorňuje, že 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 a to včetně 

odpadků, lahví a různého dalšího odpadu.  

Při parkování automobilů a pohybu vozidel po a podél závodní trati 

dbejte laskavě pokynů pořadatelů!!! 
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