
Krajský přebor LRU přívlač Východočeského ÚS 
21.5.2016 

Doubrava 5 – 453 011 
MO Chotěboř 

Propozice závodu 

 
Sraz v 5,30 na parkovišti Hotel Fantazie ( poblíž čerpací stanice MP Spol )Čerpací Stanice MP 

S 

Startovné: Každý závodník složí startovné ve výši 200 Kč na osobu (bude použito na ceny, 

občerstvení a pohár pro vítěze)  

 

Závodní úsek bude rozdělen na sektory A a B 

Ranní závod – A  

Odpolední závod – B 

 

Pořadatel: MO Chotěboř, Michal Nikl, Zdenek Pelikán 

Garant: David Nekvapil 

Hlavní rozhodčí: Michal Nikl 

Komise: dle domluvy či losu na poradě před zahájením závodu 

 

Nejčastější výskyt ryb:  Pstuh obecný /duhový, Jelec tloušť, Okoun, Štika,...  

 

Závody proběhnou v souladu s ustanovením Soutěžního a závodního řádu LRU – Přívlač 

platného pro rok 2016. Povolené druhy ryb: dle SZŘ 2016.  Míra povolených ryb: dle SZŘ 

2016. Bodování: měřením.  Nebrodí se. Ulovené ryby se budou měřit okamžitě. Jakkoli 

prokazatelně poškozená ryba nebude v souladu se SZŘ hodnocena a navíc se závodník 

vystavuje možnému napomenutí nebo případné diskvalifikaci.  Protesty je možné podávat v 

souladu se Soutěžním a závodním řádem LRU – přívlač pro rok 2016 po složení kauce  500,- 

Kč na jeden protest.  Při zamítnutí protestu kauce propadá ve prospěch pořadatele.    

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a termínu v případě nepříznivého vývoje 

počasí či vysokého stavu vody a jiné nepředvídatelné události. 

 

 

Zákaz lovu ryb pro účastníky závodu od 6.5.2016 v závodních úsecích.  
 

 

 



Pravidla 

 

Závodníci se ráno rozlosují do dvou skupin A - B. Skupina A chytá ráno a skupina B dělá 

rozhodčí, odpoledne si své funkce vymění. Každý závodník odchytá dva 1,5h závody,  za které 

bude mít body do žebříčku. Celkovým vítězem se stává zavodník s nejmenší součtem 

umístění ze dvou závodů. Pokud dojde ke shodě závodníků ze skupiny A a B rozhodují Cips 

body.  Půl hodiny před závodem si mohou závodníci projít celou trať, poté budou podle losu 

vycházet a vybírat si svá lovná místa. Interval mezi vycházením 20 vteřin, pokud někdo dojde 

závodníka , který vycházel před ním, tak ho může předejít, nesmí však běhat. Po signálu k 

lovu, může závodník libovolně přecházet a lovit na všech volných sektorech, nesmí se běhat 

a jeho rozhodčí chodí s ním, po celou dobu závodu.Počet vytyčených sektorů bude jednou 

tolik co závodníků. Třeba skupina A 11 závodníků a 22 vytyčených sektorů. Každý sektor o 

minimální délce 15-20m. Závodník loví vždy pouze v jednom sektoru -hranice sektoru je 

pomyslná kolmice od fáboru k vodě- pokud při zdolávání přejede ryba do sousedního sektoru 

a nedotkne se vlasce sousedního závodníka, tak se normálně ryba započítá do výsledků,ryba 

ale musí být zdolána v sektoru, ve kterém byla zaseknuta.Každý závodník si může v sektoru 

nosit libovolný počet prutů a ostatního vybavení, může o pomoc při přenášení věcí požádat 

svého rozhodčího.      1 závod  90 minut poté přestávka 30 minut poté 10 minut na vycházení 

do sektorů podle losu a 2 závod 90 minut.   Pauza na oběd a odpoledne stejným způsobem 

loví skupina B.  Během celého závodu zákaz brodění.  

 

Časový harmonogram 

 

5:30 sraz  

5:45 losování 

6:30 - 7:15 Příprava na závod A 1/2 

7:30 - 9:00  Závod A1 

9:45 - 11:15 Závod A2 

11:15 - 12:30 oběd 

12:30 - 13:15 Příprava na závod B 1/2 

13:30 - 15:00 Závod B1 

15:45 - 17:15 Závod B2 

18:00 - Vyhlášení  

 

Časový harmonogram lze po dohodě se všemi zúčastněnými změnit. Přihlášky e-mailem na 

michalnikl@gmail.com nebo na tel: 724 527 887. Uzávěrka přihlášek bude 14.5. 2016  

 

Při prezentaci bude probíhat kontrola platnosti registračních průkazů – nezapomeňte na 

registrační známky na rok 2016 !!!  

 



 

 

 

 

 

 



 


