
Jihočeská zimní feeder liga 
3. ročník   /   2017 - 2018   /   2. závod 

 Pod záštitou odboru LRU feeder Jihočeského územního svazu  
Závod je neoficiální, není nutná registrace závodníka. Ryby se nesakují, ale pouze měří. 

VŠECHNY ryby se ihned po změření pouští. 
 

 

 

Propozice České Vrbné 2018 

 
 
Sponzory druhého závodu Jihočeské Zimní ligy 2017/2018 jsou :  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Revír:    VLTAVA 23 (421 075)  -  České Vrbné  
Kdy:   17. března 2018  (termín závodu a trať bude potvrzen 5 dnů předem)  
Mapa tratě:  https://mapy.cz/s/2swsF 

Mapa parkování:   https://mapy.cz/s/2swv3 

 
 
Harmonogram: 
 Sraz + prezentace:  DO 6;30 hod. na místě u vody  
 Losování 1. kola:    6;45 – na nikoho se nečeká!!! 
 Přesun a příprava:    7;15 – 8;45 
 První kolo:     8;45 – 11;15 
 Losování 2. kola:  11:15 – 11:30 
 Přesun a občerstvení:  11:30 – 12:30 
 Druhé kolo:   12:30 – 15:00 
 Vyhodnocení:   16:00  Vyhlášení výsledků 
Časy obou kol jsou orientační (mimo času Losování), vše bude dle domluvy na místě . 
 
 
Startovné:   
 - 100 Kč/závod. / děti do 15-ti let Zdarma 
 - Výherce závodu bere 40% vybraného startovného. 
 - 50%  se ponechává na poháry a závěrečné vyhodnocení Zimní ligy. 
  - 10% zůstává pro uhrazení nákladů technického zajištění závodů. 
    90%  startovného se promítne v cenách a 10% na technické zajištění závodů. 

Finanční výhru může brát pouze platící závodník. V případě vítězství dítěte do 15-ti let (nezaplatí-li startovné), bere výhru 
první platící závodník v pořadí za ním. Vítěznému závodníkovi zůstává ale pohár a věcná cena. 

 
 



Ceny: 
 Vítězové sektorů     věcná cena 
 Vítěz  každého závodu    40% startovného + pohár + věcná cena 
 Umístění na 2. – 3. místě v závodě    věcná cena 
 Děti do 15- let (kategorie U14) na 1. místě  pohár + věcná cena 
 Celkový vítěz JZL     pohár  + finanční cena + věcná cena 
 Celkově umístění na 2. -3. místě   pohár + finanční cena + věcná cena 
Celkově Děti do 15- let na 1.- 3. místě  pohár + věcná cena 
 
 
Pravidla budou následující: 
 1)  Loví se podle Závodního řádu LRU feeder s následujícími změnami. 

 2)  Vnadí se pouze krmítkem a chytá se hned bez 10 minut na zakrmování. 

 3)  Objem návnady je omezen na 2,5 litru sypké směsi včetně hlíny (a případných posilovačů)                  

      a  0,5 l živých nástrah na jedno kolo. 

 4)  Patentka je zakázána. 

 5)  Každý závod má dvě kola. Jedno kolo trvá 2,5 hodiny (v případě špatného počasí se bude zkracovat) 

 6)  Ryby se nesakují, pouze měří: Ouklej a ouklejka = 1 bod 

do 20cm  =  5 bodů 

       20 - 40cm = 10 bodů 

       nad 40 cm = 15 bodů 

 7) O pořadí v sektoru v každém kole rozhoduje: 

   a)  Počet bodů,  b) Počet chycených ryb, c) Počet ryb s 10-ti nebo 15-ti body,  d) Los 

  O pořadí v každém závodě a celkovém vítězi JZL rozhoduje: 

a)  Nejnižší součet umístění ze sektorů (závodů)  b)  Počet chycených ryb,  c)  Počet ryb  

s 10-ti nebo 15-ti body, d) Los 

8)  Ryby si měří a zapisuje každý sám, délku HLÁSÍ sousednímu závodníkovi, ten buď souhlasí a   

pak lovec rybu zapíše a pustí,  nebo nesouhlasí a délku jde přeměřit. Pokud zjistí délku menší, ryba se 

nepočítá. Měřit se bude připravenými mírami se značkou 20 a 40cm aby se mohlo měřit v ruce a v 

chladném počasí se ryba nepokládala na zem. 

 9)  Podmínkou účasti je platná povolenka na dané revíry!!! 

10)  V případě, že by si mezi závodníky Zimní ligy chtěl sednout i jiný rybář, je povinnost poskytnout 

takovému rybáři místo s minimální vzdáleností 3 metry od každého závodníka. 

11) Každý závodník je povinen po ukončení kola zkontrolovat zda je jeho úsek uklizen. Pokud tak 

neučiní, nebude přijata jeho přihláška do příštích závodů. 

Přihlášky na jednotlivé závody, nebo na celou sérii zasílejte na zavod@jcfeeder.cz.  
Emil Pešek  -  tel.: 603 203 962 , přihlášky nejpozději do 15.3.2018 
 
Informace o závodě v Č. Budějovicích Vám podá: 
Marek Paulovič – tel.: 774 955 711  nebo Radek Křenek   tel.: 728 660 278 

 

V přihlášce je NUTNÉ uvádět:  Jméno a Příjmení,   Název MO,   Telefon,   E-mail. 

Závodníci budou rozděleni do 3 - 4 sektorů. Rozestupy mohou být menší než obvykle, dle možností terénu. 
 

Občerstvení bude zajištěno!!! 

 



 

Mapa tratě: 

 

Mapa parkování: 

 


