
Rybářské závody v LRU na řece Jizeře č. 411 027 ( Krásná louka ) 
pro kategorii dospělých rybářů,dorostu a mládeže 

 
O pohár předsedy ČRS MO Mladá Boleslav 

 
 

 

 
1) Místo srazu :  Za domem MO Mladá Boleslav, Ptácká 30  
 
2) Termín konání : 19.06.2021 

 
3) Program závodu : 6:30 –   Sraz,prezentace,losování 
                                8:00 – 12:00 hod.  Závod  

                                       12:00 – 13:30 hod.  Vážení ulovených ryb 
                                       13:30 – 14:00 hod.  Sčítání a vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen 
 

4) Úlovky : Během závodu se ryby ponechávají ve vezírku 
 
5) Startovné :  Členové MO Mladá Boleslav  - zaplaceno a je nutné předložení členského průkazu! 
                          Hosté - 400 Kč 
                           
6) Losování : Pořadatelé si vyhrazují právo na ukončení losování  po vyčerpání startovních míst 

 
7) Způsob lovu :  Lov je povolen pouze na jeden prut na položenou nebo plavanou s jedním jednoduchým háčkem . 

                                  Povolené nástrahy dle ryb. řádu. Při zdolávání úlovku používat podběrák.  
 
     8) Vnadění : Povoleno 10 minut před závodem  i během závodu ( dle rybářského řádu )  
  
     9) Hodnocení : Do výsledků se započítávají všechny ulovené a  zvážené  ryby,  1 dkg  = 1 bod  po zvážení se ryby vracejí zpět do vody 

          Hodnoceny budou jen ryby řádně ulovené, nepoškozené a živé.                                         
 
  10) Diskvalifikace : Při porušení propozic závodu ,za porušení rybářského  řádu 
 
  11) Protest : Podání protestu do 30 min. po skončení závodu,vklad při protestu 500Kč, při oprávněném se vrací, při neoprávněném propadá ve prospěch MO 
 
  12) Opatření proti šíření onemocnění Covid 19: dle současně platného mimořádného opatření MZ ČR je maximální počet účastníků omezen na 150 osob, osoby účastné akce nesmí 
vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a musí se prokázat, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují následující podmínky (doklad o negativním PCR test ne starší 7 dní, 
doklad o negativním POC testu ne starším 72 hodin, doklad o kompletním očkování či o očkování jednou dávkou déle než po 21 dnech a méně než 90 dnech, doklad o prodělané 
onemocnění covid 19 méně než před 180 dny), a po celou dobu akce používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez 
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro 
tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest. Opatření jsou MZ ČR 
průběžně upravována a závodník musí sám sledovat podmínky pro účast na hromadné sportovní/spolkové akci v den konání závodů.  
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Na vyhlášení vítězů jsou připraveny hodnotné ceny v celkové ceně 50.000,- Kč   -   
 
 
 
   Zákaz vjezdu automobilů na závodní úsek !!!                                     Občerstvení pro závodníky zajištěno !! 
                                                                                                

Sponzoři závodu:    
               
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Rybářské potřeby Věra Malíková 


