
P O Z V Á N K A 
 

MO  ČRS  v Karviné  
 

pověřená Územním svazem pro Moravu a Slezsko pořádá: 
 
 

Územní  přebor  společně  s divizí  v  lovu  ryb  udicí  na  plavanou 
 

          na  revíru  Olše  3A - Větrov  ve dnech  9. - 10. 6.  2007 
 

Popis závodů: 
 

    Závody proběhnou ve třech kolech a dvou kategoriích:  
 

    1. Soutěž mužů tříčlenných družstev a jednotlivců. 
    2. Společná soutěž juniorů, kadetů a žen  tříčlenných družstev a jednotlivců. 

(družstva mohou být smíšená) 
 

Zúčastněná družstva startují pod hlavičkou místních organizací v rámci územního svazu. 
U MO, kde nebude postaveno celé družstvo, se mohou přihlásit i jednotlivci, kteří budou  
soutěžit v kategorii jednotlivců, případně mohou sestavit družstva. Z jedné MO se může přihlásit 
i více družstev. Poháry a věcné ceny obdrží první tři družstva i jednotlivci v obou kategoriích. 
Vítězové získají titul Přeborníka Územního svazu pro rok 2007. 
Vítězné družstvo divize má nárok na postup do II. ligy LRU. 

 

Organizační výbor:      

ředitel  soutěže       –    ing. Durčák  Ladislav 
    technický  ředitel   –      Klimecký Jan  
    hlavní  pořadatel    –          Pavel Kochan 
    garant Úz. svazu  –     Kolařík David, Bc. 
Závodní  řád: 

 

Soutěží se podle platného závodního řádu a soutěžního řádu pro rok 2007, schváleného ÚO 
LRU. Množství krmiva je omezeno na 17 litrů v navlhčeném stavu a 2,5 litrů živých návnad a 
nástrah na jeden závod. Patentka je zakázaná jako nástraha i jako návnada. 

Prezentace: 
 

U závodníků starších 18 let proběhne kontrola registr. známek sportovce pro rok 2007 
(možnost zakoupení) 

 

Startovné:       

Ve výši 150,- Kč za závodníka staršího 18 let bude hrazeno u prezentace (děti a mládež zdarma). 
 

Popis závodního úseku: 
 

Závod se uskuteční na hlavní  hrázi nádrže Větrov v obci Petrovice - Závada, o rozloze 52 ha. 
Dno je mírně bahnité, břehy upravené, vyložené panely. Prům. hloubka závodního úseku 1,5 m. 

 

Výskyt ryb: 
 

V úlovcích převládají: cejn, plotice, kapr, karas, okoun, lín, úhoř, ouklej, ….. 
 

Hodnocení:      

Hodnotí se všechny ryby s výjimkou štiky a candáta 
 

Přihlášky:  
 

Závazné přihlášky s počtem závodníků, podle zařazení do příslušné kategorie, zasílat na adresu: 
MO ČRS Karviná, 734 01 Karviná-Ráj, Dačického 582, tel. 596 311 592 

    nejpozději do 5. 6. 2007 
 

Stravování: 
 

Individuální, možnost občerstvení ve stánku u závodní trati. 
 
 

 
 



 
Ubytování:   Doporučujeme: 

Vlastní ubytovací zařízení HB Petrovice 
U chovných rybníků Urbančik v obci Petrovice, 20 míst ( 10 lůž. + 4 lůž. + 3 lůž. + 3 lůž. ), koupelna se 
sprchou, kuchyně, spol. místnost, lednička, restaurace 5 min, tel. 596 311 592 MO ČRS Karviná. 
( cena 150,- Kč za lůžko a noc) 

 

Ubytovna HCB u házenkářské haly  
 
 

Na vyhlídce 1688, 735 06  Karviná-Nové Město, tel. 596 314  214 
 

Hotelový dům Předvoj 
 

nám. Budovatelů 1306/29, 735 06 Karviná - Nové Město, tel. 596 311 475  
  
Informace: 
     

Pavel Kochan - vedoucí odboru LRU, tel. 596 512 761, mob. 723 883 908 
                                  mail: kochan.p@seznam.cz 
 
     
Program: 

 
Pátek  8. 6. 2007 

               
Trénink na závodním úseku do  20. 00  hod. 

              

 
Sobota 9. 6. 2007 
 

  6. 00 - 7. 30 prezentace družstev, porada vedoucích, losování pořadí, sektorů a závodních míst 
pro 1. a 2. kolo, losování sektorů pro 3. kolo 

  8. 00            nástup závodníků na závodní místa, začátek přípravy na 1. kolo   
  9. 25             hlavní vnadění 
  9. 30             začátek 1. kola 
12. 25             5 min. do konce 1. kola 
12. 30              konec 1. kola, následuje vážení 
13. 00 - 14. 00      přestávka na občerstvení 
14. 00             nástup závodníků na závodní místa, začátek přípravy na 2. kolo 
14. 55             hlavní vnadění 
15. 00             začátek 2. kola 
17. 55             5 min. do konce 2. kola 
18. 00              konec 2. kola, následuje vážení a ukončení programu 1. dne 

 
Neděle 10. 6. 2007 

 
   7. 00             losování závodních míst pro 3. kolo 
   8. 00             nástup závodníků na závodní místa, začátek přípravy na 3. kolo 
   9. 25             hlavní vnadění 
   9. 30             začátek 3. kola 
 12. 25             5. min. do konce 3. kola 
 12. 30             konec 3. kola, následuje vážení 
 14. 00         nástup závodníků, vyhlášení výsledků, předání pohárů a cen, ukončení přeboru 
 
                 Časové úseky budou oznámeny zvukovým signálem. 
  
  
                                                       S pozdravem Petrův zdar !    MO ČRS Karviná 
 

mailto:kochan.p@seznam.cz


mapová příloha 
 

 
 
 

 


