
Mazec Cup 2018 
Pořadatelé z pověření SO LRU feeder při Radě ČRS, sekce LRU feeder při ÚSMP ČRS, 

MO ČRS Praha 8 – Kobylisy a MO ČRS Sázava 
Vás zvou na již tradiční závod v LRU Feeder - FEEDEROVÝ MAZEC CUP - XII. ročník. 

Kdy: víkend 20-21. října 2018 

Kde: revír 401 011 Sázava 5 

 

Závod je dvoudenní  

 

Oficiální partner – Official partner 

 

 

Sponzoři – Sponsors 
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Místo závodu: revír 401 011 Sázava 5, levý břeh, cca 50m pod železnou lávkou přes Sázavu v Sázavě. Vstup 
z pozemku rekreačního areálu Sázavský ostrov Po vodě- v délce (podle počtu přihlášených) cca 500 m. Výskyt 
všech ryb cejnového pásma (plotice, podoustev, cejn, cejnek, bolen, kapr, ouklej, okoun, sumec velký, pstruh 
duhový atd.) Hloubka 1,2-2,5m, šířka toku 60m.. 

 

 

Organizační výbor: 
Ředitel závodu:    Jiří Ouředníček 
Technický ředitel a mediální guru: Jetty 
Garant závodu:    Miroslav Stejskal 
Hlavní rozhodčí:   Miroslav Stejskal 
Jury: bude ustanovena před začátkem závodu. Dohled: RS MO ČRS Sázava, MO ČRS Praha 8 - Kobylisy 

Popis závodů: 
Mazec Cup 2018 – nebodovaný, pohodový závod jednotlivců. 

Losování: 
Losování proběhne v čase, podle časového harmonogramu. 

 
Pátek 19. října 2018 – Od 12:00 – do 20:00 Je povolen oficiální trénink v celé délce závodní tratě. V průběhu 
tréninku není povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích! 
Po ukončení oficiálního tréninku je pro závodníky lov ryb na závodním úseku zakázán! 

  

Sobota 20. října 2018 

08:00 – 09:00 Sraz, prezentace 

09:00 – 09:30 Oficiální zahájení závodů 



09:30 – 10:00 Losování 

10:00 – 10:30 Přesun k sektorům 

10:30 1. signál – začátek přípravy 

10:30 – 11:50 příprava 

11:50 2. signál – krmení 

12:00 3. signál – začátek závodu 1. kola závodu 

16:55 4. signál – 5 min. do konce kola 

17:00 5. signál – konec 1. kola závodu 

17:00 Vážení 

Neděle 21. října 2018 

07:30 – 08:00 Sraz na závodním úseku 

08:00 – 08:15 Losování 

08:15 – 08:30 Přesun k sektorům 

08:30 1.signál - začátek přípravy 

08:30 – 9:50 Příprava 

09:50 2.signál - krmení 

10:00 3. signál – začátek 2.kola závodu 

14.55 4. signál – 5 min. do konce kola 

15:00 5. signál – konec 2. kola 

15:00 Vážení 

16:00 (cca) Vyhlášení výsledků, předání cen 

 
 



Pokyny pro účastníky závodu:Pravidla závodu : závod probíhá podle ustanovení Závodního a Soutěžního řádu 
SO LRU feeder, v platném znění pro rok 2018, se zdůrazněnými pasážemi a upřesněním: 

Soutěžní řád: nástrahy, návnady a způsob vnadění 

 Celkové množství návnad není omezeno 

 Celkové množství živých nástrah není omezeno, patentka je povolena 

 Závodníci mohou vnadit POUZE KRMÍTKEM !!! 

 Loví se na jeden feederový či winkelpickerový prut s jedním návazcem 

 Počet připravených prutů není omezen 

 Bude vypuštěn signál – kontrola krmení 

 Závod je dvoukolový (dvoudenní)  

Vítězem závodu se možná – asi – stává  – měl by – 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. 

 

Jak se přihlásit do závodu? – vyplňte a odešlete formulář, který najdete v propozicích na tento závod na 
www.chytilijsmerybu.cz !!! 

 

Důležité upozornění do 15.10.2018 musíte mít zaplaceno startovné převodem na b.u.: 1697484010/3030 
nezapomeňte na jméno odesílatele platby. Pokud odesíláte platbu za více účastníků napište je všechny 
nebo nás informujte emailem. Děkujeme.  

Kontakty: 

E-mail: 

 ourednicek.jiri@email.cz 

 mirek.stejskal@seznam.cz 

Telefon: 

 Ouředníček Jirka +420 721 816 366 

 Stejskal Mirek  +420 603 857 519 

 

  

K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady: platný státní rybářský lístek, povolenka k lovu na revír 
Sázava 5 - 401 011. 

Startovné: 
Startovné ve výši dle níže uvedených kategorií zašlete laskavě na účet pořadatele u Air Bank 1697484010/3030. 
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno odesílatele platby, aby mohla být snadno identifikována !!! 
Uzávěrka pro přihlášení a zaplacení startovného je 15. října 2018 !!! 

Dospělí závodníci – 400,- Kč na osobu.                           

Děti do 15-ti let u nás startovné neplatí!!! 
 
Hromadné zájezdy (nad 70 osob) – 100,- Kč na osobu. 
vojsko, důchodci nad 66 let a panny platí polovic, tedy 200,-Kč na osobu. 

!!! POZOR – kapacita tratě je limitována 50 startovními místy !!! 



JAKO JIŽ TRADIČNĚ KAŽDÝ ROK JSOU PRO VÁS PŘIPRAVENA MNOHÁ PŘEKVAPENÍ. 

Cesta na závodní úsek: 
Příjezd od Prahy po D1 – sjezd exit 34 – pokračujte po silnici II. Třídy č. 110 do Sázavy - vpravo po ulici Husova – 
162 m - vpravo po silnici III. třídy Oldřichovo nábřeží – 190 m - vlevo po ulici Školská – 242 m - vlevo po ulici nám. 
Voskovce a Wericha – 807 m - vlevo po ulici Na Kácku – 108 m – před železným mostem pro pěší odbočit vlevo 
okolo dřevěné ohrady  až ke vjezdu do kempu. 
 

Ubytování: 

Typ ubytování:  9 x čtyřlůžkový pokoj na hotelu , 9 x dvoulůžkový pokoj na hotelu s možností přistýlky, 5 x 
dvoulůžkový pokoj na hotelu, 6 x mobilní dům  (pro 4 osoby), celková možná kapacita 97 osob, mobilní dům č. 6 
rezervován pro pořadatele. 

Dohodnutá cena: 300,- Kč / osoba / noc (sdělte na recepci při objednávce ubytování) 

Kontakty na možné ubytování: www.kempsazava.cz 
Občerstvení na závodním úseku: viz rekreační zařízení. 
Ubytování – Telefon: +420 702 030 263 
E-mail: info@kempsazava.cz 
 
Občerstvení na závodním úseku: viz rekreační zařízení 

Pořadatel upozorňuje, že každý závodník se zúčastňuje závodu na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody jím 
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. Automobily se musí pohybovat pouze po vyježděných cestách a 
parkovat pouze na místech k tomu určených. Viz informace, které dostanete v recepci, nebo u pořadatele závodu. 

!!! Důležitá informace !!! 

U veřejně pořádané soutěže se budou uveřejňovat jména a příjmení závodníků, bez souhlasu závodníka se 
zpracováním osobních údajů, a to jak v případě zletilých účastníků tak i nezletilých. Ohledně uveřejnění 
historie závodů se bez souhlasu závodníků mohou být uváděny zmíněné údaje. V tomto rozsahu jde o oprávněný 
zájem pořadatele veřejně pořádané soutěže. 

Živé nástrahy: 
Živé nástrahy je možno objednat a vyzvednout u Jirky Ouředníčka v obchodě BlackBass, Slezská 44, Praha 2 
tel.: +420 721 816 366, nebo u Petra Kuchaře na tel.: +420 607 382 156. 
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