
Družstvo MO ČRS Ostrava PRESTON 

a MO ČRS Stará Ves nad Ondřejnicí 

si Vás dovolují pozvat na 

1. kolo – II. ligy skupiny „C“ LRU-plavaná 2018 

DATUM KONÁNÍ: 28.-29.4.2018 

MÍSTO KONÁNÍ: Ondřejnice 1A (Brušperk koupaliště – 471089/3) 
GPS: 49°41'59.641"N, 18°14'17.746"E 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:  
garant závodu David Kolařík 
hl. rozhodčí závodu Radim Vytřas (tel.:736790796) 
příprava trati Dalibor Fojt, Skura Petr 
JURY bude určena z řad trenérů a vedoucích 

Soutěží se dle platného soutěžního a závodního řádu LRU – plavaná ČRS pro rok 2018. 

VŠICHNI ZÁVODNÍCI SOUTĚŽÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !!! 

Závodní trať 
Závodní trať bude vytýčena na stojatém revíru s průměrnou kloubkou 1,2 - 2m, břehy středně 
dobře přístupné - tvořeny vzrostlým, částečně podmáčeným a zatopeným travním porostem. 
Kolem celého revíru vede cyklostezka – zákaz vjezdu motorovým vozidlům, prosíme o 
respektování tohoto zákazu. Doporučujeme použití přepravních vozíků / transportních 
systémů. 

Losování 
Losování proběhne dle losovací tabulky - viz příloha č. 1. Prosíme všechny zástupce družstev 
o seznámení se s přiloženou tabulkou. Hlasování o použití této tabulky proběhne před 
započetím losování. 

Výskyt ryb 
Plotice obecná, perlín ostrobřichý, cejn velký, lín obecný, kapr obecný 

Omezení krmení 
Krmení na závod omezeno na 12 litrů (včetně hlíny). Množství živých návnad a nástrah 
zůstává bez omezení - tzn. 2,5 litru (z toho maximálně 1 litr malé patentky). Velká patentka v 
množství nepřesahující objem oficiální odměrky (stanovena FIPSed) na velkou patentku. 

Zároveň doporučujeme zvolení taktiky střídmého vnadění i při pátečním tréninku – množství 
krmení cca 5 litrů by mělo být dostačující každému trénujícímu závodníkovi. 



Přihlášky 
Přihlášky není nutno zasílat, počítáme s účastí všech týmů 

Časový harmonogram 

Pátek 27.4.2018 12:00 – 18:00   trénink na závodním úseku (zákaz sakování ryb) 
                                

Sobota 28.4.2018 9:00 – 9:30    prezentace na závodním úseku u restaurace 
                                 9:30 – 10:00  losování 
                                 11:00 – 12:50  příprava 
                                 12:50 – 13:00  hlavní vnadění 
                                 13:00 – 17:00  závod 
                                17:00 – 18:00 vážení úlovků 

Neděle 29.4.2018 7:30 – 8:00    losování 
                                    8:30 – 10:20   příprava 
                                10:20 – 10:30 hlavní vnadění 
                                 10:30 – 14:30 závod 
                                14:30 – 15:00 vážení úlovků 
                                 16:00    vyhlášení výsledků, předání pohárů a cen vítězům 

Občerstvení 
Přímo u nádrže se nachází Restaurace na Přehradě (bude otevřena po celou dobu konání 
závodu). 

Ubytování 
Pořadatel nezajišťuje ubytování, tipy níže: 

http://www.zafir.cz 
http://www.vrtule-restaurace.cz/ 
http://www.hotelbrusperk.cz/ 
http://www.sindleruvdvur.cz/ 
http://www.ubytovna-ubytovani-ostrava.cz/ 

Prosíme o dodržování pořádku v sektorech i kolem vody! 

Těšíme se na shledání s vámi. 
MO ČRS Ostrava PRESTON 

http://www.vrtule-restaurace.cz/
http://www.hotelbrusperk.cz/
http://www.sindleruvdvur.cz/
http://www.ubytovna-ubytovani-ostrava.cz/


Příloha č.1 - losovací tabulka pro nádrž „Koupaliště” Brušperk 


