Místní organizace Českého rybářského svazu v Poděbradech pořádá:
POHÁR KRÁLE JIŘÍHO

ZÁVODY JEDNOTLIVCŮ
V LOVU RYB UDICÍ NA PLAVANOU

Vážení sportovní přátelé, je nám ctí, že můžeme jménem všech členů naší místní
organizace Českého rybářského svazu v Poděbradech, kteří se na přípravě této akce
podílejí, pozvat Vaše registrované závodníky na 21. ročník rybářských závodů
v plavané o Pohár Krále Jiřího z Poděbrad, jedná se o 4 hodinový dvou závod.
Soutěž se uskuteční na závodním úseku Labe 22 u Zimního Stadionu ve dnech
11. -12. května 2019. Závody na této trati probíhají s velkými úspěchy již několik let a
vždy se těší velké oblibě. Naším cílem je zajištění vysoké úrovně závodu.
Všem závodníkům a příznivcům rybářského sportu přejeme pevné zdraví,
šťastnou cestu do Poděbrad a krásné sportovní zážitky. S pozdravem ,, Petrův zdar ´´.
David Šandor
Předseda MO Poděbrady

Propozice Poháru krále Jiřího 2019
Datum konání :
Místo konání :
GPS souřadnice:

11. -12. května 2019
Labe 22, revír 411054, Poděbrady
50°8'43.068"N, 15°6'37.746"E

Pohár krále Jiřího je pořádán jako bodovaný dvoudenní závod jednotlivců.
Závodní trať bude podle počtu závodníků rozdělena do 4 sektorů. Součtem sektorových
umístění z obou závodů bude určeno celkové pořadí. Množství krmení je omezeno na
20 litrů a živé nástrahy na 2,5 litrů. (krmení i lov s patentkami není povolen).
Soutěží se podle platného mezinárodního řádu FIPS. Během celého závodu musí
být úlovek uchováván v dobrém stavu ve vezírku. Vážení se provádí po jednotlivých
sektorech přenosnými váhami.

Popis závodního úseku:
Pravý břeh Labe od mostu do Poděbrad až k Zimnímu Stadionu po směru toku
vody. Voda mírně tažná, hloubka 2 – 5 metrů, dno štěrkopísčité, místy bahnité, břehy
upravené, svažité, bez vyšší vegetace. Šířka řeky 40 – 55 metrů. Pořadatel nemá
možnost zajistit náhradní závodní úsek. Závody se proto konají za každého počasí a
průtoku vody v řece!

Závodníci soutěží na vlastní nebezpečí!!!
Celá závodní trať je v době konání závodů (nevztahuje se na trénink) přístupná
automobily. Účastníci jsou však povinni po vyložení závodního vybavení odjet zpět na
parkoviště. V úlovcích převládá: cejn velký, cejnek malý, plotice, karas, kapr, sumeček.

Startovné a přihlášky:
Z důvodu omezeného množství míst na závodním úseku, bude rozhodovat o
přihlášení do závodu datum námi obdržené přihlášky.
Startovné je stanoveno na 400,- Kč za jednoho závodníka, u žen, juniorů a kadetů
na 200,- Kč. Startovné bude placeno při prezentaci.
Závazné přihlášky zasílejte na e-mail: rybaripodebrady@email.cz.
Přihlášky budou následně potvrzeny.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
ONDRA Josef

ředitel poháru

ZAHRÁDKA Radek

garant závodu
rozhodčí

ŠANDOR David

bodovací komise

Časový program
Pátek 10.5. 2019
14:00 – 19:00

trénink na závodní trati

Sobota 11.5. 2019
07:00 – 09:00
09:00 – 10:30
11:00
11:55
12:00 – 12:25
12:50
13:00
16:55
17:00
17:00 – 18:30

porada vedoucích družstev, sraz závodníků na závodní trati, prezentace
zahájení, losování - 1. závodu
první signál – nástup závodníků na závodní místa, začátek přípravy
druhý signál – 5 min do kontroly návnad a nástrah
třetí signál – kontrola množství krmiva a nástrah a návnad
čtvrtý signál – hlavní vnadění
pátý signál – začátek 1. závodu
šestý signál – 5 minut do konce závodu
sedmý signál – konec 1. závodu
vážení úlovků

Neděle 12.5. 2019
06:30 – 07:30
07:30 – 08:00
08:30
09:25
09:30 – 09:55
10:20
10:30
14:25
14:30
14:30 – 16:00
16:30

sraz na závodním úseku
losování - 2. závodu
první signál – nástup závodníků na závodní místa, začátek přípravy
druhý signál – 5 min do kontroly návnad a nástrah
třetí signál – kontrola množství krmiva a nástrah a návnad
čtvrtý signál – hlavní vnadění
pátý signál – začátek 2. závodu
šestý signál – 5 minut do konce závodu
sedmý signál – konec 2. závodu
vážení úlovků
nástup závodníků, vyhlášení výsledků

Občerstvení závodníků bude zajištěno ve stánku u závodní trati!

Detailní vysvětlení používaných signálů:
První signál – závodníci smějí vstoupit do svého vylosovaného závodního úseku až po prvním
signálu.
Po tomto signálu mohou začít sestavovat rybářské náčiní, měřit hloubku vody, vyzkoušet
vlasce a splávky, připravit návnadu (o možných omezeních viz článek 10) a do vody vložit
vezírek. Všechny tyto přípravy dělá závodník sám v časovém limitu 120 minut. Závodníci
nesmí během přípravy opustit svůj sektor. V případě nutnosti lze závodníkovi ve výjimečných
případech poskytnout nápoj, příp. oblečení a prostředky zajišťující ochranu zdraví - léky apod.,
ale vždy se souhlasem rozhodčího.
Druhý signál – označuje, že za 5 minut začíná kontrola návnad a nástrah
Třetí signál – zahajuje kontrolu návnad a nástrah. Kontrola návnad a nástrah začíná vždy od
čísla 1. v sektoru zpravidla hodinu od začátku přípravy. Neproběhne-li kontrola ve stanoveném
časovém limitu, tj. nejpozději do 20 minut před začátkem základního vnadění, může si
závodník začít připravovat návnady a nástrahy a začít vyrábět základové vnadící koule.
Čtvrtý signál – hrubé vnadění - po čtvrtém signálu závodníci mohou vnadit podle svého
uvážení např. obouruč, a to po dobu 10 minut. Koule pro základní vnadění smí být tvořeny
výhradně a pouze v rukou (není dovoleno používat utěrky, lisy, formičky a podobně). Při
základním vnadění je povoleno vnadit pouze rukou, prakem ovládaným oběma rukama či
krmným kalíškem upevněným na konci prutu. Návnada musí být připravena a vhazována do
vody bez jakýchkoliv přídavných prostředků (krmící síťky, krmící sáčky, kapsle a podobně).
Při použití kalíšku nesmí celková délka použitého prutu překročit povolenou délku prutu pro
danou kategorii. Kalíšek umístěný na špičce prutu je povolen.
Koule pro hrubé vnadění, které závodník nepoužije během hrubého vnadění, nesmí použít po
pátém signálu a musí je rozmělnit.
Pátý signál – stanoví začátek závodu. Během závodu smí závodník použít už jen lehké vnadící
koule (jednoručky). (Za lehkou vnadící kouli je považována taková koule, která byla vytvořena
pouze pomocí jedné ruky bez pomoci stehna, stěny nádoby atd.).
Pokud se provádí vnadění lepenými červy, smí se červi nabrat pouze jednou rukou, kouli je
však možné dotvarovat oběma rukama.
Lehké vnadící koule se mohou vyrábět až po začátku závodu, tj. po pátém signálu.
Šestý signál – závodníkům oznamuje, že do konce závodu zbývá 5 minut.
Sedmý signál – ohlašuje konec závodu. Po tomto signálu se nepočítají žádné další úlovky
mimo ty, které byly vytaženy současně se zazněním signálu, ovšem pokud byla ryba zcela
zjevně vytažena z vody (zvednuta nad hladinu).
Akustický signál oznamující různé fáze závodu je krátký, ve všech případech znamená začátek
signálu.

Pořadatel nezajišťuje ubytování, ale nabízí některé kontakty pro
případné ubytování. Toto ubytování je vhodné/nutné zajistit předem.

Penzion Sport
www.penzionsport.cz
Kolínská 236
tel.: 739 775 978
Autokemp Golf
www.kemp-golf.cz
U Nové Vodárny 428
tel.: 606 561 444, 602 330 204
Penzion Na Střelnici
www.na-strelnici.cz
Za Vodárenskou Věží 1278
tel.: 737174359
Ubytování „Cidlina“
tel.: 720 160 594
Penzion Tenis
Jana Opletala 845

