ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
MO ČRS Klatovy

Pozvánka a propozice
2. kolo II. ligy – skupina „A“
Temín: (14.) 15.-16.8.2009
Revír č: 431 068 ( ÚHLAVA 5 )

Funkcionáři závodu:
Pořadatel:
Garant:
Hlavní rozhodčí:

p. Josef Abrahám
p. Radek Řičica
ing. Jan Mikač
p. Josef Král

tel.: 776 710 671
tel.: 603 536 674
tel.: 602 666 640
tel.: 736 224 772

Propozice:
¾ Závody proběhnou podle platného Soutěžního a Závodního řádu pro LRU
– přívlač pro rok 2009. Na revíru Úhlava 5. Nutná západočeská /
celosvazová povolenka
¾ Háčky s protihroty: zakázány dle platného SZŘ!
¾ Uchovávání ryb: po ulovení ryby dojde k okamžitému přeměření a
šetrnému puštění nazpět závodníkem.
¾ Brodění: na úseku A1 + A2 nepovoleno – šířka toku je menší než 10m
na úseku B1 + B2 nepovoleno
¾ Povolené druhy ryb: dle SaZŘ
¾ Míra povolených druhů ryb: dle SaZŘ kromě tlouště,
míra tlouště min. 15 cm.
¾ Bodování: měřením
¾ Závodní úseky: Úhlava5 - viz mapka: Sektory A + B + Tréninkový úsek
¾ Tréninkový úsek: Úhlava5 - viz mapka: Sektory A + B + Tréninkový úsek
¾ Sraz: v Hotelu Beránek v 19.00 ( od 19.30 – porada a losování )
¾ Ubytování závodníků:Hotel Beránek ***
Adresa: Rybníčky 506, 339 01 Klatovy
www: http://www.beranekklatovy.cz
tel:
376 312 348

Mapka Hotelu Beránek:
na třetí světelné křižovatce ze
směru od Plzně odbočit vlevo a
opět vlevo)

Závodní úseky:
Závody proběhnou na dvou tratích Úhlavy 5 (č.r.: 431 068)
Závod A1, A2 se loví v úseku Úhlava 5 na pravém břehu u obce Dolany
• Hloubka: 0,5 – 2m
• Šiřka: 4-8m
• Dno: štěrkovité, místy bahnité, občas s vodním porostem
• Tok řeky: dle stupně rozvodnění, pomaleji tekoucí v nadjezí, výše položené
sektory proudící
• Výskyt ryb: velmi dobré (okoun říční, jelec tloušť/proudník)
dobré (štika obecná, cejn velký -„dravý“)
místy (candát obecný )

Závod B1, B2 se loví v úseku Úhlava 5 na levém břehu ca 200m pod hlavním
silničním mostem v obci Švihov směrem po proudu.
• Hloubka 0,5-2,5m
• Šířka: 4-12m
• Dno: písčitobahnité místy s porostem
• Tok řeky: dle stupně rozvodnění, rychleji tekoucí s výskytem vrkočů i
mírnějšími úseky
• Výskyt ryb: velmi dobré (okoun, jelec tloušť/proudník, štika obecná)
dobré (candát, cejn velký -„dravý“)
místy (sumec, jelec jesen)

Tréninkový úsek: téměř navazuje na „B“ sektor, od mostu směrem proti proudu až
doaleluja :-)
Mapka: Sektor A (červená) + Sektor B (zelená) + Tréninkový úsek (růžová)

!!! RYBY SPADLÉ NA ZEM SE NEPOČÍTAJÍ !!!
( ZÁKAZ VYSTŘELOVÁNÍ VYHAZOVÁNÍ RYB NA BŘEH VIZ. SZŘ )
ROZHODČÍ BUDE MÍT U SEBE NÁDOBU NA VODU ( KTEROU SI NAPLNÍ MIMO ZÁVODNÍ ÚSEK
NEBO MU JI NAPLNÍ ZÁVODNÍK ) ABY MOHL PŘED MĚŘENÍM NAMOČIT KORÝTKO A RUCE

Časový rozpis závodu
Pátek 14.8.2009
8:00 – 18:00
19:30 – 20:00

: trénink
: porada týmů a losování sobotních úseků

Sobota 15.8.2009
6:00 – 7:00
7:00 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 18:30
20:00 –

: příprava
: závod A1
: přesun
: závod A2
: přestávka na oběd
: příprava
: závod B1
: přesun
: závod B2
: průběžné výsledky a losování nedělních závodů

Neděle 16.8.2009
6:00 – 7:00
7:00 – 8:30
8:30 – 9:00
9:00 – 10:30
10:30 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 16:30
17:00 – 18:00

: příprava
: závod B1
: přesun
: závod B2
: přestávka na oběd
: příprava
: závod A1
: přesun
: závod A2
: vyhodnocení 2. kola II. ligy skupiny „A“

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu v případě nepříznivého vývoje
počasí či vysokého stavu vody. A jiné nepředvídatelné události.
Myslíme si, kamarádi přívlače, že řeka Úhlava Vás mile překvapí kouzelnými
zákoutími a zanechá ve Vás hřejivý pocit, že se přece jen ještě najde krásný kousek
přírody. Petrův ZDAR.
Za pořadatelský tým a MO ČRS Klatovy Radek Řičica a Josef Abrahám

