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PROPOZICE NA OKRESNÍ KOLO ZU
MLADÁ BOLESLAV 2019

   Datum konání : 28.dubna 2019

   Časový plán :
· 7.45 - 8.00  sraz účastníků u MO ČRS Mladá Boleslav (Ptácká 30)
· 8.00 - 8.30  zahájení, prezentace, rozlosování
· 8.30 - 9.30  příprava soutěžících na úsecích
· 9.30 - 11.30  LRU - disciplína plavaná dle CIPS
· 11.30 -        vážení úlovků, hodnocení ( 1 gram – 1bod)
· 12.15 - 12.45  přesun na zahradu MO, občerstvení
· 13.00 – 17.00  soutěže v disciplínách RT, znalostech a dovednostech dle metodických pokynů a

směrnic pro pořádání soutěže „Zlatá udice“, vyhodnocení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v časovém programu v případě potřeby.

   Účast: podle směrnic pro pořádání soutěží „Zlatá udice“

   Cestovné: hradí vysílající organizace

   Pokyny pro vedoucí a soutěžící: soutěžící si musí přinést vlastní závodní náčiní na RT a
LRU včetně zátěží, návnad a nástrah. Veškeré nářadí a náčiní na RT a LRU včetně zátěží musí
odpovídat řádům CIPS.

   Protesty: podávají písemně vedoucí družstva do 15 minut po skončení disciplíny sboru
rozhodčích

   Chování  : všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat kázeň,  dbát pokynů pořadatelů a
rozhodčích. Hrubé porušení soutěžního řádu znamená diskvalifikaci.

...Povodí a výskyt ryb: úsek Jizery s mírným tahem o průměrné hloubce 4 – 6m . Vyskytují se
převážně plotice, perlín, kapr, okoun, jelec tloušť, cejn, kapr. Je třeba, aby soutěžící měli kromě
závodního náčiní také vezírek pro uchování úlovku. S úlovkem musí být zacházeno šetrně, aby po
skončení rybolovu a zvážení mohl být vrácen zpět do vody.

   Hodnocení: družstev i jednotlivců bude provedeno podle směrnic vydaných Radou ČRS pro
soutěž „Zlatá udice“

   Soutěž v RT: soutěžit se bude jen v trojboji  - zátěž dálka, skish, ahremberg

PŘIHLÁŠKY:
s počtem dětí zašlete do 22.dubna 2019 na email: jan.linhar@email.cz (je napsaný správně – bez t na
konci) nebo sms na telefon 607 97 35 07 – Linhart Jan

Na vaši účast se těší pořadatelé soutěže
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