Grand Prix Čech 2018
Pohárový závod jednotlivců.

TUBERTINI DAY
www.jopamb.cz
Pořadatelé Sekce LRU Feeder při SÚS ČRS a MO ČRS Neratovice Vás
zvou na již tradiční pohárový závod Grand Prix Čech v LRU Feeder.
Datum konání: 5.5.2018-6.5.2018
Místo konání: 411 048 Labe 16, pravý břeh od železničního mostu Neratovice po výtok
Košáteckého potoka.
Pořadatel:
S pověřením SO LRU Feeder Rady ČRS, sekce SO LRU feeder SÚS a MO ČRS Neratovice
Organizační výbor:
Garant závodu:
František Koubek
Ředitel závodů:
Pavel Velebný - tel. 724 046 730
Technický ředitel:
Jarda Kameník, Petr Štětina
Hlavní rozhodčí:
Karel Vildmond
Jury: bude ustanovena před začátkem závodu z řad závodníků

Popis závodní tratě: Labe 16 - 411 048, pravý břeh, voda mírně tažná až tažná, podle
aktuálního průtoku.
Výskyt všech ryb cejnového pásma (plotice, cejn, cejnek, jeseni, podoustev, kapr, karas,
ouklej, okoun, sumec atd.).

Časový harmonogram.
Pátek 4.5.2018
08:00 – 20:00 Je povolen oficiální trénink v celé délce závodní trati. V průběhu tréninku není
povoleno sakovat ryby. Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích.
Po ukončení oficiálního tréninku je lov ryb na závodním úseku zakázán!
Sobota 5.5.2018
08:00 - 09:00 Sraz, prezentace
09:00 - Oficiální zahájení závodů
09:00 - 09:30 Losování
09:30 - 10:30 Přesun k sektorům
10:30 - 11:50 1. signál – příprava
11.00 - 2. signál kontrola krmení
11.50 - 3. signál – krmení
12:00 - 4. signál – začátek 1. kola závodu
16:55 - 5. signál – 5 min. do konce kola
17:00 - 6. signál – konec 1. kola, vážení
Neděle 6.5.2018
07:30 - 08:00 Sraz na závodním úseku
08:00 – 08:30 Losování
08:30 - 09:30 Přesun k sektorům
09:30 - 1. signál začátek přípravy
09:30 – 10:50 Příprava
10.00 - 2. signál kontrola krmení
10:50 - 3. signál – krmení
11:00 4. signál – začátek 2.kola závodu
15:55 5. signál – 5 min. do konce kola
16:00 6. signál – konec 2. kola
16:00 - 16:30 – vážení
17:00 – Vyhlášení výsledků, předání cen
Přihlášení do závodu:
Přihlášky zasílejte emailem pavel.velebný@jopamb.cz a to nejpozději do středy 2.5.2018
Startovné: 400,- Kč, za každého jednotlivce je nutné uhradit do středy 2. 5. 2018 a to na
účet 209948417/0600 Moneta bank. Ve zprávě pro příjemce napište jméno závodníka.

Kadeti do 15 let mají startovné zdarma.
Ocenění: Tři nejlepší jednotlivci v kategorii dospělí, junioři a kadeti obdrží pohár, nejlepší žena
obdrží pohár . Dále proběhne vyhlášení a ocenění vítězů jednotlivých sektorů z každého dne. Firma
JOPA MB s.r.o. ocení úspěšné závodníky hodnotnými cenami.

Pravidla závodu:
Závod probíhá podle ustanovení Závodního a Soutěžního řádu SO LRU Feeder, v platném
znění pro rok 2018, s níže uvedeným upřesněním:
Nástrahy, návnady a způsob vnadění.
1. Celkové množství návnad je omezeno na 12 litrů/jedno kolo.
2. Celkové množství živých nástrah je omezeno na 2,5 litru všech povolených živých
dohromady/jedno kolo, z toho 0,5l patentka Množství velké patentky je stanoveno na 0,125
l, tj. nejmenší odměrná nádobka v sadě měrných misek (1/8 = 0,125 l tj. nad rámec
povolených 2,5 lživých nástrah).
K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady: Platný státní rybářský lístek,
povolenka k rybolovu na revír 411 048 - Labe 16 a Průkaz sportovce s vylepenou registrační
známkou pro rok 2018. (V případě, že potřebujete vystavit povolenku na shora uvedený
revír, odešlete scan vašeho RL (obě strany) a uveďte vaší mateřskou MO, na email
feederklub@seznam.cz).
Pořadatel upozorňuje, že každý závodník se zúčastňuje na vlastní nebezpečí a odpovídá za
škody jím způsobené a jemu způsobené. Musí dbát na pořádek ve svém okolí. Po skončení
závodů je povinen své místo řádně uklidit, a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího
odpadu. Automobily se musí pohybovat pouze po vyježděných cestách a parkovat pouze
na místech k tomu určených, platí přísný zákaz vjezdu vozidlem na louku mezi cestou a
řekou. Při pohybu automobilem po závodním úseku dbejte pokynů pořadatele.
Ubytování pořadatel nezajišťuje, možnost parkování obytných přívěsů, aut, postavení stanů
podél cesty pod mezi stromy.
Cesta na závodní úsek – příjezd do obce Tišice (okr. Mělník), z hlavní odbočit podle ukazatele
směr Mlékojedy, pokračovat podél pískovky rovně, v levotočivé zatáčce před železničním
přejezdem sjet z hlavní silnice vpravo, a pokračovat rovně až k řece, tam odbočit vpravo, a po
nezpevněné komunikaci, až na místo srazu.
GPS souřadnice: 50.2637231N, 14.5269297E

