
MO Mladá Boleslav
 z pověření OM SÚS

pořádá

Územní kolo

Zlatá udice 2019

Mladá Boleslav 25.5. – 26.5.2019



MO ČRS Mladá Boleslav z pověření OM ČRS SÚS
ve spolupráci s DDM v Mladé Boleslavi

pořádají

ve dnech 25.5. – 26.5.2019 v Mladé Boleslavi

územní kolo
rybářské soutěže pro děti a mládež

ZLATÁ UDICE 2019

Pořadatelé :

Ředitel soutěže ZU : Linhart Jan
Ředitel soutěže v RZ : Pacholátko Richard
Ředitel soutěže v LRU : Hlaváč Oto
Ředitel soutěže v RT : Calta Václav
Hlavní rozhodčí : Calta Václav
Rozhodčí : rozhodčí z MO Mladá Boleslav

Organizační výbor :

Předseda organizačního výboru : Hlaváč Oto
Předseda bodovací komise : Linhart Jan
Ubytování a stravování : Jedličková Jitka
Zdravotní zabezpečení : Holíková Alena

Čestní hosté :

Primátor města Mladá Boleslav : Mudr. Nwelati Raduan
Předseda SÚS ČRS : Hýbner Dušan
Vedoucí OM SÚS ČRS : Eichler Jiří
Předseda MO Mladá Boleslav : Bačina Jan
Ředitelka DDM Mladá Boleslav : Holíková Alena



Všeobecné pokyny

1.Přihláška

     Jména s daty narození zašlete nejpozději do 20.5.2019 na
email – jan.linhar@email.cz (kontakt  je  uveden  správně –  bez  t
v příjmení)
Informace obdržíte na telefonu 607 973 507 – Linhart Jan, nebo
e-mail: jan.linhar@email.cz

Všichni účastníci jsou povinni mít u sebe kartičky zdravotní
pojišťovny!!!

2.Doprava

Individuálně do místa konání.

3.Ubytování a stravování

Veškeré informace ohledně stravování a ubytování budou
oznámeny v sobotu na slavnostním zahájení.

4.Úhrada nákladů

Vysílající organizace hradí svým účastníkům cestovné a krmení
(nástrahy a návnady pro LRU). Ostatní náklady hradí SÚS ČRS.

Jednotlivé organizace odpovídají za případné škody
způsobené nevhodným chováním účastníků soutěže.
Během jednotlivých soutěží platí zákaz používání mobilních
telefonů a vysílaček pro soutěžících.

Do konce dubna 2019 prosím o informaci od
vedoucích – kolik soutěžících se územního kola za
jednotlivé okresy zúčastní. Vzhledem k omezenému
rozpočtu musíme zajistit vhodné ubytování a
stravování.
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Technické pokyny

Národní kolo soutěže Zlatá udice se řídí směrnicí platnou pro rok
2019, schválenou odborem mládeže Rady ČRS.

1. Rybářské znalosti

   Soutěží se podle směrnic pro rybářskou soutěž Zlatá udice.
Znamená to, že vědomostní test je sestaven podle otázek
uvedených ve směrnici odboru mládeže Rady ČRS. Test bude
obsahovat 50 otázek, které se týkají rybářského řádu, zákona o
rybářství, stanov ČRS, závodních řádů RT a LRU, morfologie a
anatomie ryb, čistoty vody a ochrany přírody a životního
prostředí.
   Další část soutěže je poznávání ryb, rostlin a živočichů.

Upozornění : Zákaz vracení se k exponátům.

2. Lov ryb udicí

   Soutěží se dle směrnic ZU pro LRU, hodnocení dle téhož
dokumentu.

Závodní úsek: Levý břeh řeky Jizery (revír 411027) v Mladé
Boleslavi za kanceláří ČRS MO Mladá Boleslav, mezi česanským
jezem a železničním mostem přes řeku Jizeru. Průměrná hloubka
je 2 – 6 metrů, voda mírně tažná, břehy upravené, výška břehu
0,6 – 1 m, místy vyšší vegetace. Řeka má charakter cejnového
pásma.
Výskyt ryb : kapr, karas, cejn, cejnek, plotice, perlín, ježdík,
okoun, jelec tloušť, jelec jesen

3.Rybolovná technika

   Soutěží se v disciplínách 1 – 5 podle platného Mezinárodního
řádu, pro juniorskou a žákovskou kategorii, upravenou dle
směrnic pro ZU.

Protesty : Protest může podat vedoucí družstva dle směrnic ZU.



Časový harmonogram

Sobota 25.5.2019

10:00 Sraz účastníků za kanceláří MO – Ptácká 30
(souřadnice 50.4148111N, 14.9005939E)

10:10 – 10:30 nástup, slavnostní zahájení ÚK ZU, organizační
záležitosti

11:00 – 17:00 soutěže v RT – disciplíny č. 1, 2, 3, 4 a 5

13:00 oběd

17:00 – 17:30 přesun do areálu ubytování

19:00 – 20:00 Večeře

20:30 – 21:00 porada vedoucích, losování závodu v LRU

22:00 večerka

Neděle 26.5.2019

07:00 Snídaně
07:45 – 08:00 přesun na závodní úsek
08:30 – 10:00 příprava na soutěž v LRU
10:00 – 12:00
12:00 - 12:30
13:00

soutěž v LRU
vážení, přesun ke kanceláří MO
oběd

14:00 – 17:00
17:30

soutěž v rybářských znalostech
slavnostní vyhlášení výsledků, odjezd

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné časové posuny



Místo konání soutěže LRU – Jizera 4 (411 027)


