
 

MISTROVSTVÍ  ČESKÉ  REPUBLIKY ŽEN 

V LOVU RYB UDICÍ NA PLAVANOU 
 

PROPOZICE  -  2019 
 
 

 

 
 

 
 

Revír:   Jizera 4, Mladá Boleslav, č. r. 411027 
Pořadatel:  Český rybářský svaz 
Garant:   ČRS MO Kladruby 
Datum:  16. – 19. května 2019 

 
 

Hlavní sponzoři 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Organizační výbor: 
 

Hlavní pořadatel:  Jan Porhansl a Tomáš Kučera    
Ekonom:    Ing. Ivana Sátrová 
Technické zajištění: členi ČRS MO Kladruby 
Hlavní rozhodčí:  Radek Zahrádka 
 

Realizační výbor: 
 

Rada ČRS - odd. sportu a mládeže:   Ing. Jana Zemánková  
ČRS z.s., SÚS - předseda:    Dušan Hýbner 
ČRS MO Mladá Boleslav – předseda: Jan Bačina 

         hospodář: Radek Zahrádka 
 

Kontakt:  
 

ČRS MO Kladruby   Tel.: JP +420 777 632 655, TK +420 724 535 266 
Kladruby 70    Email: handicapovanirybari@gmail.com 
258 01 Vlašim Web: www.handicap-rybari.cz 
Czech Republic  
       

Startovné: 500,-Kč splatných při registraci 
 

 

Podmínky lovu + závodní úsek: 
 

Mistrovství České republiky žen je vyhlášeno jako soutěž jednotlivců. 
Doprovodná soutěž dvoučlenných družstev, bude pořádána v případě účasti 
minimálně pěti družstev. Závod se řídí pravidly Soutěžního a Závodního řádu 
ČRS v plavané platného pro rok 2019. Každá závodnice musí mít měrné misky 
na živou nástrahu, zároveň musí být každá závodnice registrovaným 
sportovcem v Českém rybářském svazu. Množství krmeni je omezeno na 20 
litrů, živá nástraha na 2,5 l.  
 
ČRS MO Mladá Boleslav (Krásná louka) – Jizera 4, číslo revíru 411 027, hloubka 
vody 2 až 4 metry. Vyskytují se zde kapr, cejn, plotice, podoustev, tloušť, jesen 
a další druhy ryb. 

 

 



 
Mapka závodního úseku  

 

 

 

 

 
 

 
Důležité upozornění 
 

Každý závodník musí potvrdit svou účast na Mistrovství republiky do 30. 4. 
2019. Závazné přihlášky pro závodníky (doprovody) zašlete emailem na 
handicapovanirybari@gmail.com nebo na adresu ČRS MO Kladruby. Do 
přihlášky uveďte jméno, příjmení, datum narození, číslo sportovního průkazu 
a popřípadě název družstva. Dále nás prosím informujte, zda máte zájem o 
ubytování a stravu (i doprovod) a v jakém rozsahu. Zákaz stanování na Krásné 
louce. Příjezd na závodní úsek pouze s kartičkou k oprávnění vjezdu. Možné 
vyžádat u pořadatele. Ostatní parkování vozidel pouze na vyhrazených 
místech. 

 
Možnost ubytování a stravování (zajišťuje ČRS MO Kladruby): 

 
Chatová osada Pohádka 
294 21 Bělá pod Bezdězem 
Web: www.osadapohadka.cz      
 
Jedná se o chatky pro 2 až 3 osoby 150kč/os./noc 
Stravování přímo v kempu zajišťuje ČRS MO Kladruby: snídaně 90,- (švédské 
stoly), servírovaná večeře 110,-. Pro jakékoli dotazy kontaktujte přímo 
pořadatele.  

 
 
 

handicapovanirybari@gmail.com%20
http://www.osadapohadka.cz/


Časový plán MČR žen v plavané 
 

 

16.5. Čtvrtek Příjezd pořadatelů, příprava ubytování a závodního úseku 
 

17.5. Pátek   08:00   Příjezd závodníků, prezentace, ubytování 
09:00 - 17:00 Trénink 

          19:00  Slavnostní zahájení 
20:00  Večeře, losování sektorů 
 

18.5. Sobota 07:30 Snídaně, losování míst 
08:30 Odjezd na závodní úsek 
10:00 1. signál nástup závodníků na závodní místa, 

začátek přípravy 
10:55 2. signál - 5 minut do kontroly nástrah a návnad 
11:00 3. signál – kontrola nástrah a návnad 
11:50 4. signál - hlavní vnadění   
12:00 5. signál - začátek 1. závodu      
15:55 6. signál - 5 minut do konce závodu 
16:00 7. signál  - konec závodu, následuje vážení úlovků 
18:30 Večeře, losování sektorů pro 2. závod 

 

19.5. Neděle 07:00 Snídaně, losování míst 
08:00 Odjezd na závodní úsek 
09:00 1. signál nástup závodníků na závodní místa, 

začátek přípravy 
09:55 2. signál - 5 minut do kontroly nástrah a návnad 
10:00 3. signál – kontrola nástrah a návnad 
10:50 4. signál - hlavní vnadění   
11:00 5. signál - začátek 2. závodu      
14:55 6. signál - 5 minut do konce závodu 
15:00 7. signál  - konec závodu, následuje vážení úlovků 
16:00 Vyhlášení výsledků, slavnostní zakončení se bude 

konat u vody na závodním úseku 
 

Občerstvení na závodním úseku zajištěno 
 
Děkujeme všem lidem a sponzorům, kteří se podílejí na 

realizaci MČR žen v plavané 
 



 
 

 
 

 
 


