MO ČRS JAROMĚŘ
ve spolupráci s VČ. ÚZEMNÍM SVAZEM HRADEC KRÁLOVÉ

MO ČRS KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ
pořádají s pověření Rady Českého rybářského svazu

JARNÍ KOLO

1. LIGY LRU - muška 2017

ve dnech
26. – 28. 5. 2017

Pozvánka a propozice k jarnímu kolu 1. ligy LRU – muška 2017
Vážení sportovní přátelé, MO ČRS Jaroměř ve spolupráci s Českým rybářským svazem, z.s.,
Vč. Územním svazem Hradec Králové a MO ČRS Klášterec nad Orlicí si Vás dovoluje pozvat na
jarní kolo 1. ligy LRU – muška, které se uskuteční ve dnech 26. – 28. 5. 2017 na pstruhovém
revíru Orlice Divoká 7 – 453 059.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Sektoroví rozhodčí:
Vedoucí bodovací komise:
Garant:

Jiří Šulc
Ing. Petra Jirousková, člen Rozhodčí komise
Miloš Jörka, David Plný
Ing. Petra Jirousková
Ing. Petr Staněk, člen Rozhodčí komise

ČASOVÝ PROGRAM ZÁVODU
Pátek 26. 5. 2017
18:30 Prezentace družstev, kontrola registračních průkazů v Pensionu Lesanka, Pastviny
19:00 Porada vedoucích družstev, volba Rozhodčí komise, losování
Sobota 27.5.2017
08:00 – 09:00
09:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 14:30
14:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 18:00
19:30

Příprava na 1. závod
1. závod - 1. část: závodí A na sektoru A, B na B, rozhoduje C na A a D na B
Čas na přechod při rotaci
1. závod – 2. část
oběd a příprava na závod
2. závod – 1. část: závodí C na sektoru A, D na B, rozhoduje A na A a B na B
Čas na přechod při rotaci
2. závod – 2. část
Oznámení výsledků 1. dne a krátká porada vedoucích družstev v Pensionu
Lesanka, Pastviny

Neděle 28. 5. 2017
07:30 – 08:30
08:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 12:00
12:00 – 13:30
13:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 17:00
18:30

Příprava na 3. závod
3. závod – 1. část: závodí C na sektoru B, D na A, rozhoduje A na B a B na A
Čas na přechod při rotaci
3. závod – 2. část
Oběd a příprava na závod
4. závod – 1. část: závodí A na sektoru B, B na A, rozhoduje C na B a D na A
Čas na přechod při rotaci
4. závod – 2. část
Vyhlášení výsledků jarního kola 1. ligy - Pensionu Lesanka, Pastviny

Pořadatelé si vyhrazují právo na případné změny časového programu podle vzniklé situace.

ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. Účastníci 1. ligy 2017
MRS MSK Bojkovice „A“
MRS Hanák Competition Brno
MO ČRS Zábřeh
ČRS Hanák RSK České Budějovice „A“
ČRS Knápek Hooks Team Příbor
ČRS MK Jaroměř – Česká Skalice „A“
MRS MK Akvarest Říčany
ČRS MK Metuje
MO ČRS Chomutov
MO ČRS Bílovec
2. Pravidla
Jarní kolo 1. ligy proběhne podle Soutěžního a Závodního řádu pro 2017, dále SaZŘ.
Hodnoceny budou ulovené ryby dosahující minimální délky 150 mm. Nehodnotí se okoun
říční a ostroretka stěhovaná z důvodu silné koncentrace na určitých místech sektoru B.
Soutěží se systémem dle SaZŘ LRU na umělou mušku kapitola B, bod 20 - počítáním
ulovených ryb bez nutnosti měření každé ulovené ryby.
Závod proběhne systémem vzájemného rozhodování závodník – rozhodčí.
Závodník bude mít s sebou desky s bodovacím listem, rozhodčí vždy korýtko.
Každý závodník musí mít u sebe platnou povolenku na daný revír. Krátkodobé povolenky
možno zakoupit po předchozí telefonické domluvě s hospodářem MO ČRS Klášterec n/Orlicí
panem Dušanem Vlkem, telefon 604 283 989. Objednání povolenek nejpozději do 17. 5. t.r..
3. Charakteristika závodních úseků
Závodní trať: oba sektory A a B budou vytyčeny v části revíru Orlice Divoká 7. Sektor A od
konce vzdutí nadjezí v chatovém táboru po zhruba 100 m pod pěší lávku, tzv. Pašeráckou
lávku pod Zemskou bránou. Sektor B od limigrafu (konec chráněného úseku) po silniční most
u pily ve vesnici Klášterec nad Orlicí.
Na sektoru A bude nástupní břeh z pravé strany po směru toku, po celém sektoru je pěší
cesta s výbornou dostupností břehu. Délka úseků 200 - 300 m.
Na sektoru B bude nástupní břeh pro úseky 1 - 2 v pravé strany a na úsecích 3 -10 z levé
strany po směru toku. Délka úseků 70 - 100 m.
Charakteristika toku: Horská říčka s šíří toku od 6 do 15 m s kamenitým dnem.
Hloubka do 2 m.
Výskyt ryb: pstruh obecný, jelec proudník, plotice obecná, jelec tloušť, pstruh duhový, siven
americký, ostroretka stěhovavá, okoun říční a štika obecná.

Hájení: závodní úseky Orlice Divoké 7 pro závodníky a jejich doprovod jsou hájeny od 13. 5.
2017 včetně.
Tréninková voda: Jako tréninkovou vodu je možno využít muškařské pásmo revíru (od
silničního mostu u pily po jez v táboře ve vesnici) a dále úsek řeky od Pašerácké lávky proti
proudu řeky přes Zemskou bránu až po obec Orlické Záhoří
Náhradní voda: v případě velké vody se bude závod konat na stejné lokalitě v náhradním
termínu.
4. Losování
Losování proběhne v salónku Pensionu Lesanka podle časového programu.
Při neúčasti družstva při losování toto proběhne za účasti hlavního rozhodčího a garanta.
Za družstvo vylosuje hlavní rozhodčí.
5. Protesty
Protesty lze podat oproti vkladu 1 000 Kč. Všechny protesty musí být podány nejpozději jednu
hodinu po ukončení závodů a to hlavnímu rozhodčímu. Mohou být předneseny ústně, musí
být však ihned potvrzeny písemně. Námitky proti umístění a výsledkům musí být podány
nejpozději 30 minut po oficiálním vyhlášení výsledků. Protesty projedná Rozhodčí komise ve
složení: hlavní rozhodčí, garant a tři předem zvolení zástupci družstev.
6. Ubytování a stravování
Společné ubytování v nově zrekonstruovaném Pensionu Lesanka ve vesnici Pastviny cca 3 km
k závodním úsekům. Ubytování cena polopenze 570,- Kč osoba/noc.
Individuální úprava stravování možná vč. obědových balíčků.
Předjednán bar v pátek i sobotu s prodlouženou otevírací dobou
kontakt: www.lesanka-pastviny.cz
telefon : 724 427 020 nebo 737 566 364
email : info@lesanka-pastviny.cz
7. Startovné
Podle platného Soutěžního a Závodního řádu na rok 2017 bude vybírán startovní poplatek ve
výši 700,- Kč za soutěžní družstvo.
8. Ceny
Nejlepší tři družstva a jednotlivci budou odměněni poháry a medailemi.
Vyhlášena bude i kategorie o největší rybu.

9. Doprava
Zajistí si každé družstvo samostatně.
10. Potvrzení účasti v jarním kole
Potvrzení účasti družstva v jarním kole spolu se jmenným seznamem družstev zašlete,
prosím, nejpozději do 15. 5. 2017 na email: jirka.sulc@atlas.cz
Přihlášením do soutěže každý závodník potvrzuje, že závodí na vlastní nebezpečí.

