
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY 

HANDICAPOVANÝCH RYBÁŘŮ V PLAVANÉ 

S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 
 

PROPOZICE  -  2018 
 
 

 

 
 

 

 

Revír:   Jizera 4, Mladá Boleslav, č. r. 411027 
Pořadatel:  Český rybářský svaz 
Garant:   ČRS MO Kladruby u Vlašimi 
Datum:  17. – 20. května 2018 

 

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

Startovné: 800,-Kč (30 EUR), člen ČRS MO Kladruby 500,-Kč 
 

Ubytování: 
Chatová osada Pohádka 
294 21 Bělá pod Bezdězem 
Mobil: +420 724 211 587  E-mail: info@osadapohadka.c               
Web: www.osadapohadka.cz     GPS: 50°30’35.697″N, 14°47’35.059″E 
 

Závodní úsek + podmínky lovu: 
 

ČRS MO Mladá Boleslav – Jizera 4, číslo revíru 411 027, hloubka vody 2 až 4 
metry. Vyskytují se zde kapr, okoun, cejn, plotice, hrouzek, úhoř, štika a 
candát. Množství krmení dle soutěžního a závodního řádu ČRS v plavané 
platného pro rok 2018. Soutěže se účastní jednotlivci, držitelé průkazu OZP 
(ZTP nebo ZTP-P), kteří jsou členy ČRS, MRS a organizací sdružených ve F.I.P.S. 
Závod se řídí pravidly Závodního řádu F.I.P.S. e.d. v lovu ryb udicí na plavanou 
upravenou pro handicapované rybáře. Každý závodník musí mít měrné misky 
na živou nástrahu. Zároveň musí být každý závodník zaregistrovaným 
sportovcem v Českém rybářském svazu - www.rybsvaz.cz, záložka Sport, 
mládež a dále evidence závodníků. Pokud si někdo netroufá sám zařídit 

mailto:info@osadapohadka.c
http://www.osadapohadka.cz/
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průkazku sportovce, tak Vám jí zařídíme, ale napište nám to prosím do 
přihlášky na závod. (cena 200,-) 

Důležité upozornění 
 

Každý závodník i doprovod musí potvrdit svou účast na Mistrovství republiky 
do 30. 4. 2018. Pokud tak neučiní, bude si zajišťovat ubytování a stravování 
sám na vlastní náklady. Závazné přihlášky pro závodníky a doprovody zašlete 
emailem handicapovanirybari@gmail.com nebo na adresu ČRS MO Kladruby. Do 
přihlášky uveďte číslo sportovního průkazu. Startovné je splatné při registraci. 
Pořadatel zajišťuje závodní úsek, organizaci závodu, ubytování i stravování. 
 

Nominace 
 

Mistrovství republiky je jedním z nominačních závodů pro účast na Mistrovství 
světa handicapovaných rybářů, které se v letošním roce bude konat v červnu v 
Chorvatsku. Po vyhlášení výsledků bude trenérem st. reprezentace předána 
informace o vybraných účastnících MS.  
 

Mapka závodního úseku a ubytování 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
Časový plán MČR handicapovaných rybářů 
 

 

17.5. Čtvrtek Příjezd pořadatelů, příprava ubytování a závodiště 
 

18.5. Pátek   08:00   Příjezd závodníků, prezentace, ubytování 
09:00 - 16:00 Povinný trénink 

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

19.5. 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      
14:55 6. signál - 5 minut do konce závodu 
15:00 7. signál  - konec závodu, následuje vážení úlovků 
18:00 Večeře, losování sektorů pro 2. závod 

 

20.5. 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      
13:55 6. signál - 5 minut do konce závodu 
14:00 7. signál  - konec závodu, následuje vážení úlovků 
16:00 Vyhlášení výsledků, slavnostní zakončení se bude 

konat u vody na závodním úseku 
 

Děkujeme všem lidem a sponzorům, kteří se podílejí na 
realizaci MČR handicapovaných rybářů v plavané 

 



 
 

 
 

 

www.ebro-rybolov.com 


