
  
ČRS MO Mladá Boleslav Vás  zve  na 2. kolo  II. Ligy skupiny ,, B  “ v plavané. 

 
www.rybarimb.cz  

 
 
Propozice závodu:        
Soutěží  se podle platného závodního a soutěžního  řádu pro rok 2015. Množství krmiva je omezen na 20  litrů v navlhčeném stavu a  2,5 l živých návnad a nástrah,  
na jeden závod. 
 
Termín konání:      
21.5.2016  -  22.5.2016 
Sraz závodníků  je dne   21.5. 2016  v 9.00 hod.  za domem ČRS MO Mladá  Boleslav, Ptácká 30, Mladá Boleslav.    
  
Popis závodního úseku:      
Levý břeh řeky Jizery (revír 411 027 ) v Mladé Boleslavi za kanceláří ČRS MO Mladá Boleslav, mezi jezem a  železničním mostem přes řeku Jizeru.  Průměrná 
hloubka je  3 – 4 metry, voda mírně tažná, břehy upravené a nízké, místy vyšší vegetace. Řeka má charakter cejnového pásma. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Výskyt ryb:                    
Kapr, Plotice, Cejn, Perlín,  Okoun, Karas. 
 
Hodnocení závodu:     
Hodnoceny budou jen ryby řádně ulovené, nepoškozené a živé.                                         

 
Časový harmonogram:        
 Patek   20.5.2016 
12.00 -  18.00  - Oficielní trénink   
 Během tréninku je zakázáno sakování ryb!!!  
 Zákaz vjezdu automobilů na závodní úsek !! 
 
 Sobota  21.5.2016 
 9.00  hod.  -  sraz všech závodníků za kanceláří ČRS MO Mladá Boleslav 

 1.Závod                                                                                                 
                                                                                                                            
 
 
 
 

 

   9.00   -  10.00  hod. Losování 
  11.00   -  12.50  hod. Příprava na závod 
  12.50   -  13.00 hod. Vnadění 
  13.00   -  17.00 hod. Závod 
  17.00   -  18.00  hod. Vážení   



 
 
Neděle  22.5.2016                                                                                                                                
                                        
2.Závod 

 
   
 
 
 
 

 
16.00   -    vyhlášení výsledku  
 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny v časovém programu po poradě s vedoucími družstev a garantem závodu. 
                                                                                                                     

Informace:   Radek Zahrádka  tel.   724 311 388 
                           zahradka@domos.cz 
 K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady: 
 registrace s platnou známkou, platná povolenka k rybolovu 
 na revír Jizera 4 (411 027), legitimace člena ČRS (MRS),  
 platný státní rybářský lístek.  
        

   Organizační výbor :                                                                                                                Závodní  
                                                                                                                                               ◄◄◄    úsek 
 
   garant  závodu:     Zahrádka Radek 
   ředitel  závodu:     Hlaváč Oto                                                                                            
   hlavní  rozhodčí:   Špada Jiří  

JURY bude určena z řad trenérů a vedoucích družstev 
                                                                                                                            
Pro účastníky je zajištěno občerstvení !                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                          kancelář                                                                                                                                         
                                                                                                         ČRS MO MB  ►►►                                                                                         

 Závodníci soutěží na vlastní nebezpečí ! 
  
 
Dovoz živé nástrahy zajišťuje a můžete objednat  u p. Josefa Konopáska tel. 604 855 132 
 

  7.00    -     8.00  hod. Losování 
  8.30    -   10.20  hod. Příprava na závod 
10.20    -   10.30  hod. Vnadění 
10.30    -   14.30  hod. Závod 
14.30    -   15.30  hod. Vážení 


