Český rybářský svaz
SÚS s MO ČRS Mladá Boleslav
Vás srdečně zvou na

,,1.“ ročník dětského pohárového závodů v lovu
ryb přívlačí

Jizerský okounek
dne 1. října 2011
na mimopstruhovém revíru ČRS MO Mladá Boleslav
Jizera 4, 411 027

partnerem závodu Statutární město
Mladá Boleslav
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Funkcionáři závodu:
Garant:

p. Špáda Jiří

728 422 729

Pořadatel:

p. Hlaváč Oto a Špáda Jiří

604 462 846

Ředitel závodu:

p. Linhart Jan

Hlavní rozhodčí:

p. Šimota Jiří

Propozice:
1. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:

Děti do 10 let včetně
Děti od 11 do 15 let včetně
2. Jelikož se jedná o dětský závod, tak každý závodník musí mít doprovod dospělé osoby, která
za tohoto závodníka zodpovídá po celou dobu konání závodu.
3. Loví se pouze ze břehu, nebrodí se.
4. Závodníci si před začátkem závodu vylosují svůj lovný úsek, na kterém budou lovit.
5. Závodit se bude dle přiloženého časového harmonogramu.
6. Ulovenou rybu ihned po ulovení změří a zapíše do bodovacího listu přidělený rozhodčí.
7. Boduje se (měří) každá ulovená ryba, chycená v hlavové části po žaberní oblouk a prsní ploutve.
8. Boduje se měřením, co 1mm to 1 bod.
9. Každou ulovenou rybu závodník sám podebírá, mimo kategorie dětí do 10 let, kterým může rybu
podebrat doprovod (místy vyšší kamenité břehy).
10. Všechny ulovené ryby se ihned po změření s maximální šetrností vracejí vodě.
11. Loví se přívlačí pouze na jeden prut (další mohou mít závodníci připraveny).
12.Během závodu je zakázáno používat živou nástrahu a je zakázáno krmení.
13. Po každém kole závodník odevzdá bodovací list svému rozhodčímu.
14. Závod proběhne o třech kolech a hodnotí se každé kolo. Vítězí závodník s nejnižším součtem
umístění z jednotlivých kol, v případě rovnosti součtů vítězí závodník s vyšším počtem bodů za
celkově ulovené ryby.
15. Loví se pouze na háčky se zamáčknutým protihrotem nebo na bezprotihrotové háčky.
16. Závod je organizován jako náborový, účastnit se mohou i závodníci bez platné povolenky pro
daný revír.

Přihlášky:
1.
2.
3.

Do 10. září 2011 včetně. Závodníci se přihlásí na emailu: jiri.spada2@skoda-auto.cz
V přihlášce musí být uvedeno: jméno a příjmení závodníka, datum narození, adresa a telefonní
kontakt na (závodníka nebo doprovod).
Maximální počet závodníků je limitován na 35.
Díky podpoře Českého rybářského svazu a partnerů závodu nebude vybíráno startovné.

Sraz závodníků:
Od 7:00 za budovou ČRS MO Mladá Boleslav, Ptácká 30,
viz. mapka – příloha č. 1
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50°24'53.591"N, 14°54'3.539"E

Občerstvení:
Občerstvení bude zajištěno přímo v místě srazu, pro závodníky bude zdarma snídaně a oběd.

Charakter toku:

Výskyt ryb:

Šíře cca 30 m, hloubka 1-5 m, dno kamenité, písčité až bahnité, břehy
částečně tvořeny kamenným záhozem. Závodní trať bude vyznačena v délce
dle počtu přihlášených závodníků mezi jezy v Podlázkách a na Krásné louce –
příloha č. 2. (vhodný delší podběrák)
Podle procentuálního zastoupení – okoun, jelec tloušť, jelec jesen, štika, jelec
proudník, candát a všechny běžné rybí druhy cejnového pásma.

Náhradní revír:

V případě zvýšených průtoků vody, které by znemožňovali regulérnost závodu
na řece Jizeře, bude náhradní trať vyznačena na revíru 411 037 Klenice,
411 176 Klenice 1A – tůň Sukorady.

Časový rozvrh závodu:
Sobota (1. října 2011)
07.30 - 08.00
08.00 - 08.30
08.30 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 -11.00
11.00 -12.00
12.00 -14.00
14.00 -15.00

sraz a prezentace závodníků za ČRS MO Mladá Boleslav (ranní občerstvení)
losování
odchod na závodní úseky - příprava na závod č.1
z á v o d č.1
přechod na závodní úsek č.2 (občerstvení)
z á v o d č.2
Oběd a přechod na závodní úsek č.3
z á v o d č.3

15.30 -16.00

vyhodnocení a ocenění vítězů

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu v případě nepříznivého vývoje počasí či vysokého
stavu vody a jiné nepředvídatelné události.

Občerstvení a hodnotné ceny jsou zajištěny za výrazného přispění
partnerů závodu, kterým tímto děkujeme.
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Příloha č. 1 - Místo srazu – Ptácká 30, Mladá Boleslav – zadní strana budovy

Příloha č. 2 – Místo vyznačení závodní tratě
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