
  
 
 
 

MO ČRS Čáslav 
 z pověření Sportovního odboru LRU – muška SÚS  

 Vás zve na 
 

Jarní kolo II. ligy skupina „A“ 
 
 
Termín :  18. - 19. května 2019 
 
Garant: Pavel Rákosník 
 
Závodní úsek:  Sázava 9, revír č. 411 080 - od lávky v Domahoři k nové lávce  
 u fotbalového  stadionu ve Zruči nad Sázavou.  

 Řeka je široká 10-15m, hloubky do 1,5 m s výskytem všech   
 ryb parmového pásma.  

 
Treningový úsek:  zbytek revíru mimo závodní úsek. 
 
Podmínky: - soutěží se dle Soutěžního a závodního řádu pro rok 2019. 

- hodnotí se ryby od 150 mm. Soutěží se systémem počítáním ulovených 
ryb bez nutnosti měření každé ulovené ryby. Pro potřeby vyhodnocení 
výsledků je nutné změřit vždy první rybu, poté je možné měřit každou 
větší ulovenou rybu. 
- každý závodník musí vlastnit platnou povolenku pro daný    

    revír a před zahájením závodů do ní zapsat účast u vody. 
 - na závodním revíru je pro závodníky zakázán rybolov  
   od  pondělí  6. 5. 2019. 
Startovné : 700,- Kč za družstvo bude vybíráno při prezentaci. 
 
 
PROGRAM 

 
Pátek 17. 5. 2019 
 
17:30 - 19:00 prezentace, startovné – malý sál hotelu Zruč (Zruč nad Sázavou) 
 
19:00 - slavnostní zahájení  
 
19:30 - porada vedoucích družstev, losování 

 
Sobota 18. 5. 2019 
 



07:30 – 08:30 příprava na závod 

08:30 – 10:00 I. závod/první část 

10:00 – 10:30 výměna stanovišť 

10:30 – 12:00 I. závod/druhá část  

12:00 – 13:00 přestávka – oběd 

13:00 – 14:00 příprava na závod 

14:00 – 15:30 II. závod/první část  

15:30 – 16:00 výměna stanovišť 

16:00 – 17:30 II. závod/druhá část 
 
 
Neděle 19. 5. 2019 
 
07:30 – 08:30 příprava na závod 

08:30 – 10:00 III. závod/první část  

10:00 – 10:30 výměna stanovišť 

10:30 – 12:00 III. závod/druhá část  

12:00 – 13:00 přestávka – oběd 

13:00 – 14:00 příprava na závod 

14:00 – 15:30 IV. závod/první část  

15:30 – 16:00 výměna stanovišť 

16:00 – 17:30 IV. závod/druhá část  

19:00 vyhlášení výsledků – Hotel Zruč (místo bude ještě upřesněno) 
 
 
Časový harmonogram průběhu závodu může dle potřeb upravit pořadatel dle 
vzniklé situace.  
 
Každý  závodník závodí na vlastní nebezpečí! 
 

Protesty:  Protesty se podávají písemně s vkladem 1000 Kč, nejpozději třicet minut po ukončení 
závodu hlavnímu rozhodčímu. Protesty projedná rozhodčí komise. 

Ubytování a strava: Pořadatel nezajišťuje. Možnosti ubytování jsou např. hotel Zruč, restaurace Na 
ostrově (Zruč n. S.), kemp Rákosí (Zruč n. S.) a další. 
 
 



Přihlášky posílejte do pondělí 13. 5. 2019 na e-mailovou adresu: ecofish@seznam.cz. Případné 
informace na tel.:, 736 164 760 nebo 603 252 290. Přihláška musí obsahovat jméno týmu a jména 
všech závodníků/náhradníků. 
 

Těším se na bohatou účast a Vy se těšte na bohaté úlovky.   
                                                                                              
                 S pozdravem  
        Tým pořadatele MO ČRS Čáslav 
 
 
 
 
 


