MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽEN
V LOVU RYB UDICÍ NA PLAVANOU

PROPOZICE - 2022

Revír:
Pořadatel:
Garant:
Datum:

411 046; LABE 14; ČRS MO Mělník
Český rybářský svaz, z.s.
ČRS MO Kladruby
29.4. – 1.5. 2022

Organizační výbor:
Hlavní pořadatel:
Ekonom:
Technické zajištění:
Hlavní rozhodčí:

Jan Porhansl a Tomáš Kučera
Ing. Ivana Sátrová, Vladimíra Vaingátová
členi ČRS MO Kladruby
Radek Zahrádka

Kontakt:
Adresa:
Tel.:
Email:
Web:

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Těžce tělesně
postižení rybáři Kladruby, Kladruby 70, 258 01 Vlašim
Jan Porhansl +420 777 632 655
Tomáš Kučera +420 724 535 266
handicapovanirybari@gmail.com
www.handicap-rybari.cz

Startovné: 500,-Kč splatné při prezentaci
Ubytování: každý závodník zajišťuje sám

Závodní úsek+podmínky k lovu:
ČRS MO Mělník mimopstruhový revír 411 046 LABE 14 (závodní úsek pohár
kněžny Ludmily) 50.3615467N, 14.4583847E. Příjezd na úsek je cca 300 metrů
přes cyklostezku, dbejte nejvyšší opatrnosti. Bude označeno cedulemi.
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 2022. Každá závodnice musí mít měrné misky
na živou nástrahu, zároveň musí být každá závodnice registrovaným
sportovcem v Českém rybářském svazu. Množství krmení je omezeno na 20
litrů, živá nástraha na 2,5 l.

Důležité upozornění
Každý závodník musí potvrdit svou účast na Mistrovství republiky do 31. 3.
2022. Závazné přihlášky pro závodníky zašlete emailem na
handicapovanirybari@gmail.com. Do přihlášky uveďte jméno, příjmení, datum
narození, číslo sportovního průkazu a popřípadě název družstva.

Stravování: Snídaně a večeře každý závodník zajišťuje sám. Oběd možný
na závodním úseku.

Časový harmonogram
28.4. Čtvrtek Příjezd pořadatelů, příprava ubytování a závodiště
29.4. Pátek

10:00
11:30 - 16:00
19:00
19:30

30.4. Sobota

08:30
10:00
10:55
11:00
11:50
12:00
15:55
16:00

19.5. Neděle

08:00
09:00
09:55
10:00
10:50
11:00
14:55
15:00
16:00

Příjezd závodníků na závodní úsek
Povinný trénink
Slavnostní zahájení camp Mělník
Prezentace, losování na 1. závod
(na sobotu)

Příjezd na závodní úsek
1. signál nástup závodníků na závodní místa,
začátek přípravy
2. signál - 5 minut do kontroly nástrah a návnad
3. signál – kontrola nástrah a návnad
4. signál - hlavní vnadění
5. signál - začátek 1. závodu
6. signál - 5 minut do konce závodu
7. signál - konec závodu, následuje vážení úlovků
Příjezd na závodní úsek
1. signál nástup závodníků na závodní místa,
začátek přípravy
2. signál - 5 minut do kontroly nástrah a návnad
3. signál – kontrola nástrah a návnad
4. signál - hlavní vnadění
5. signál - začátek 2. závodu
6. signál - 5 minut do konce závodu
7. signál - konec závodu, následuje vážení úlovků
Vyhlášení výsledků, slavnostní zakončení se bude
konat u vody na závodním úseku

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

