
 

 

 

 

 

 

RYBÁŘSKÝ SPORTOVNÍ KLUB VLTAVA PRAHA POŘÁDÁ 

                      POHÁR JIZERY JUORŮ 

RSK Vltava Praha uspořádá ve dnech  6. – 7. 9. 2008 závod jednotlivců                    
           na řece Jizeře, na který si Vás tímto dovolujeme pozvat. 
 

Časový program 
 
Pátek  5. 9.                                 18,00 – 19,00 Prezentace, ubytování 

                                                  19,00 – večeře 

                                                  20,00 -  porada vedoucích, losování      

Sobota 6. 9.                                  

 

                                                    7,00  -     7,30       snídaně 

   

                    1. závod                   9,00   -    10,30     1. skupina / 2.sk měří 

                                                  11,00    -   12,30      1. skupina / 2.sk měří 

                                                  12,30    -   14,00      oběd 

                                                  14,30    -   16,00      2. skupina / 1sk měří 

                                                  16,30    -   18,00      2. skupina / 1sk měří 

Neděle 7. 9. 

                                                     

                     2. závod   

                                                    7,00   -     7,30      snídaně                             

                                                    8,30   -   10,00      2. skupina / 1.sk měří 

                                                  10,30   -   12,00      2. skupina / 1.sk měří 

                                                  12.00   -   13,30      oběd      

                                                  14,00   -   15,30      1. skupina / 2.sk měří 

                                                  16,00   -   17,30      1. skupina / 2.sk měří 

                                                   

 

                   18,30  vyhlášení výsledků, předání cen, pohárů a medailí.        
 



 PROPOZICE ZÁVODU 

Závodní řád 

Závod proběhne dle soutěžního a závodního řádu pro lov ryb udicí na umělou 
mušku platného pro rok 2008.  

Hodnocení úlovku: Bonifikace 100 bodů za ulovenou rybu od 20 cm délky ryby. 
Hodnotí se všechny ulovené ryby dosahující délky 15 cm.                                               
Ryby se budou měřit korýtky. 

Charakteristika povodí a závodního úseku 

Závodní úsek bude vytyčen v okolí Loukova a Semily město – Jizera 11/453 023. 
Voda pstruhová, šířka toku 5 - 10 m, dno převážně kamenitopísčité, hloubka 0,30 - 
l,30 m. Břehy přírodní, přístupné po celé závodní trati. Možnost brodění. 
 

Výskyt ryb: tloušť, potočák, duhák, siven, lipan 
                        

Tréninková voda:  

Pro účastníky závodu a doprovod je v závodním úseku zákaz rybolovu od 
1. 9. 2008. 

Protesty se podávají písemně nejpozději l hodinu po ukončení závodu k rukám 
hlavního pořadatele. 
Za protest se skládá vklad 1000,- Kč. Protest projedná rozhodčí komise ve složení: 
garant závodu a dva zvolení zástupci družstev. 

Startovné ve výši 300,- Kč na závodníka bude vybíráno na místě. 

Stravování /ubytování – Sport Hotel Semily 

Ubytování   pá – so 500,-  / strava  350,-  pátek – neděle 

Celkem 1150,- / závodník, doprovod 850,-



Přihlášky zasílejte na adresu: 

JA: PECI:A Amurská 4 
100 00 Praha 10 

nebo E-mail: pecj@volny.cz 

Uveďte jméno, příjmení, organizaci nebo klub. 

Podrobnější informace na: MT 603519168.  

Uzávěrka přihlášek je 31. 8. 2008!  

za RSK VLTAVA PRAHA 

Jan Pecina 

 


