
2. ročník dětských rybářských závodů 

Svatováclavský 
Dětský rybářský závod 

Náborový závod v technice LRU FEEDER 
„juniorská feeder liga JčÚS 2018/2019 - 1. kolo“ 

 jedná se o sérii tří závodů: Václavský 2018, Velikonoční 2019 a BAMBI 2019 
Pořádá odbor LRU feeder Jihočeského územního svazu, 

Feeder team LUŽNICE MO Tábor, Rybářský kroužek FEEDER Planá n. Luž. 
a Dům dětí a mládeže Tábor 

Propozice 
 

Hlavními sponzory závodu jsou : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDY :  22.9.2018 

KDE :  Planá nad Lužnicí (sraz za ZŠ Planá u řeky) https://mapy.cz/s/CzlM 

REVÍR:  Lužnice 5 (421 036)  -  Planá nad Lužnicí 

PRO KOHO: pro děti od 7 do 14 včetně (7 – 14,99) let s platnou povolenkou pro revír 421 036 

PŘIHLÁŠKY: PŘIHLÁŠENÍ JE NUTNÉ PŘEDEM NEJDÉLE DO 20.9.2018 !!! 

  (z organizačních důvodů není možné se přihlásit v den závodu). 

STARTOVNÉ: 50,- Kč  

   

Kategorie, ve kterých se soutěží: 
FEEDER Děti - mládež  7 – 14 let včetně 

Juniorská feeder liga JčÚS 2018 / 2019 
POLOŽENÁ Děti – mládež  7 – 14 let včetně 

 

 

 

 



 

 Harmonogram v technice Feeder: 
Prezentace:  7;00 – 7;15hod.    
Losování:        7;15 – 7;30 hod. 
Příprava na 1. kolo: 7;30 – 8;30 hod. 
Začátek 1. kola: 8;30 hod. 
Konec 1. kola:  10;30 hod. 
Losování 2. kola: 10;45 - 11;00 hod. 
Přestávka - Přesun: 11;00 – 12;00 hod.  

Začátek 2. kola: 12;00 hod. 
Konec 2. kola:  14;00 hod. 
Vyhlášení výsledků: 14;30 hod. 
 
V průběhu přestávky bude možnost občerstvení v našem 
bufetu Bude zde i prostor pro dotazy dětí týkající se techniky 
Feeder a předvedení některých montáží 
 
 

Harmonogram v technice Položená: 
Prezentace:  7;30 – 7;45hod.    
Losování:        7;45 – 8;00 hod. 
Příprava na závod: 8;00 – 8;30 hod. 
Začátek závodu: 8;30 hod. 
Konec závodu:  11;30 hod. 
Vyhlášení výsledků: 12;30 hod. 

 
V průběhu závodu bude možnost občerstvení v našem 
bufetu. Po ukončení závodu se budou moci děti informovat 
o činnosti feedrového kroužku a možnosti přihlášení na 
školní rok 2018/2019. Bude zde i prostor pro dotazy dětí 
týkající se techniky Feeder a předvedení některých montáží 

 

 

Přihlášky a informace: 

Pešek Emil tel.: 603 203 962 

Šimánek Petr tel.: 731 523 550 

e-mail:  zavod@jcfeeder.cz 

web:  www.jcfeeder.cz 

PŘIHLÁŠENÍ JE NUTNÉ PŘEDEM NEJDÉLE DO 20.9.2018 !!! 

(z organizačních důvodů není možné se přihlásit v den závodu). 

Po dobu závodu budou dětem pomáhat naši ligoví, krajští a divizní závodníci a taktéž pokud bude potřeba, dětem 

pomůžou a poradí s krmením a montážemi, takže pokud si vaše dítě ještě v něčem není jisté, nebo si neví rady, 

nezoufejte. 

 

Způsoby lovu v závodě LRU  FEEDER: 
Chytá se dle rybářského řádu na jeden prut s jedním návazcem technikou FEEDER. 

Živé návnady a nástrahy povoleny (maximálně 2,5 litru na jedno kolo). Sypké krmení včetně hlíny a posilovačů max. 

7 l na kolo, ale doporučujeme maximálně 2-3 litry na jedno kolo. 

Krmení je povoleno pouze feederovým košíčkem (krmítkem). Krmení se nesmí vhazovat do vody RUKOU !! 

Jsou zakázána krmítka typu „Srkačka“ a jim podobné.  

Povinné vybavení: podběrák, vyprošťovač háčků, metr, podložka pod ryby (alespoň igelitová taška), a 

samozřejmě prut. Vezírek neberte, VŠECHNY ryby se pouští.  
 

Způsoby lovu v samostatném závodě – technika POLOŽENÁ: 
Chytá se dle rybářského řádu na jeden prut s jedním návazcem technikou na POLOŽENOU (na těžko). 

Živé návnady a nástrahy povoleny (maximálně 2,5 litru na jedno kolo). Sypké krmení včetně hlíny a posilovačů max. 

7l na kolo, ale doporučujeme maximálně 2-3 litry na jedno kolo. 

Krmení je povoleno pouze krmítkem. Krmení se nesmí vhazovat do vody RUKOU !! 

Jsou zakázána krmítka typu „Srkačka“ a jim podobné. Montáže MUSÍ být vždy PRŮBĚŽNÉ. 

Povinné vybavení: podběrák, vyprošťovač háčků, metr, podložka pod ryby (alespoň igelitová taška), a 

samozřejmě prut. Vezírek neberte.  
 

Body a hodnocení: 
Bodují se všechny ryby včetně hájených - 1cm  = 1 bod. 

Po odháčkování závodník zavolá rozhodčího, který rybu změří a zapíše do bodovací karty. Potom se šetrně vrátí zpět 

do vody = VŠECHNY RYBY SE POUŠTÍ !!! 



 

Závodníci v závodě LRU  FEEDER budou vyhodnoceni takto:.  
- Vítězem sektoru se stává ten, kdo bude mít nejvíce bodů. V případě shody bodů rozhoduje počet chycených 

ryb, nejdelší ryba a potom los. 

- Vítězem kategorie mládež (U14) se stává ten, kdo bude mít nejnižší součet umístění z obou kol. V případě 

shody bodů rozhoduje počet chycených ryb, nejdelší ryba a potom los. 

- Celkovým vítězem závodu a vítězem 1. kola Juniorské feeder ligy JčÚS 2018/2019 se stává ten, kdo bude 

mít nejnižší součet umístění z obou kol. V případě shody bodů rozhoduje počet chycených ryb, nejdelší ryba 

a potom los. 

 

Závodníci v závodě POLOŽENÁ budou vyhodnoceni takto: 
- Celkovým vítězem závodu na položenou se stává ten, kdo bude mít nejvíce bodů. V případě shody bodů 

rozhoduje počet chycených ryb, nejdelší ryba a potom los. 

 

Pomoc dospělých je ZAKÁZÁNA! Výjimkou je pouze případ pomoci při podebrání větší ryby. Tuto pomoc může 

poskytnout JEDINĚ ROZHODČÍ!. 

 

V závodě „LRU  Feeder“ se bude soutěžit následující ceny: 
- Vítězové sektorů v každém kole obdrží pohár a věcnou cenu 

- Tři nejlepší v celkovém pořadí závodu obdrží poháry a věcnou cenu 

- Největší ulovená ryba bude vyhodnocena Pohárem Feeder teamu LUŽNICE a věcnou cenou 

- Všichni závodníci dostanou věcnou výhru od sponzorů 

 

V závodě „na Položenou“ se bude soutěžit následující ceny: 
- Vítěz závodu obdrží pohár od ligového teamu "Feeder team Lužnice", medaili, věcnou cenu a diplom 

- Druhý a třetí nejlepší v celkovém pořadí závodu obdrží medaili, věcnou cenu a diplom od JčÚS ČRS 

- Všichni závodníci dostanou věcnou výhru od sponzorů 

 

! Podmínkou účasti je platná povolenka na revír Lužnice 5 (421 036) ! 

K účasti na závodě nejsou nutné žádné doklady kromě rybářského lístku a povolenky. 

Platí, že za přihlášené děti stále nesou plnou odpovědnost rodiče. S dětmi do 15-ti let musí být přítomen rodič, 

nebo jiná osoba starší 18-ti let, která je v době konání závodu za něj zodpovědná. 

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 a za děti ručí rodiče. Po skončení závodů je povinen své místo 

řádně uklidit a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu. 

Akce se koná za každého počasí. 

Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu. 

 

Poháry pro závod věnoval JčÚS ČRS. Věcné ceny věnoval JčÚS ČRS a sponzoři závodu.  

 


