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MRS, o.s. MO Uherské Hradiště  
Pořádá z pověření Rady ČRS, Ústředního odboru LRU a odboru LRU MRS 

ve dnech 13. -14. srpna 2011 
 

16. Mezinárodní mistrovství ČR 

 v LRU plavaná  pro rok 2011 
 
Organizační výbor: 
Garant závodu:   Ing. Vaněk Zdeněk 
Ředitel:   Čaja Milan 
Technický ředitel:   Ing. Mrkvan Ferdinand  
Hlavní rozhodčí:  Sedlák Petr 
Zpracování výsledků: Ing. Janků Jiří 
Čestní hosté:   Ing. Milerski Rudolf CSc., předseda MRS  
 
 
Popis závodního úseku:  

Zavodní trať bude postavena pořadatelem na levém břehu řeky Moravy v místních 
částech Uh.Hradiště-Jarošov a sídliště Štěpnice. (MP revír MRS, o.s.  č.461 092 a č.461 094 ). 

Podle počtu přihlášených družstev , vytýčí pořadatel závodní sektory na  úsecích řeky 
Moravy , na kterých se předpokládá uskutečnění 59. MS v LRU plavaná v roce 2012. 

Řeka Morava má v tomto závodním úseku regulovaný tok s upravenými břehy, dno 
bahnité, místy štěrkové, bez úvad s klidnou, tažnou vodou charakteristickou pro cejnové rybí 
pásmo. Aktuální hloubka toku řeky Moravy ve vzdálenosti cca 12 m od levého břehu se po 
celém úseku pohybuje v rozmezí 2,7-3,5 m a závisí na aktuálním průtoku. Celková šířka toku 
řeky Moravy v tomto úseku se pohybuje mezi 40-60 m. 
 
Výskyt ryb: 

Vyskytují se zde všechny druhy ryb cejnového pásma. Převládá cejn velký, ouklej, 
cejnek malý, plotice, okoun, úhoř, perlín, sumec, kapr, parma, jelec tloušť, bolen a karas.  
V menší míře je zastoupena  ostroretka, podoustev, jelec jesen, mník. 
 
 
Závodní řád:  

Závodí se podle platného závodního a soutěžního řádu schváleného pro rok 2011 
Sportovním odborem LRU – plavaná při Radě ČRS. 

 
!!!!! Kaţdý závodník soutěţí na vlastní nebezpečí !!!!! 
 

Pořadatel upozorňuje závodníky, ţe je zakázáno jakkoliv manipulovat se zeminou 
na kterémkoliv místě vnitřního koryta i zvýšených hrází řeky Moravy. 

  
- Kaţdé kolo 16.Me.Mi ČR v LRU udicí plavaná bude trvat 4 hodiny. 
- Maximální mnoţství krmení je 20 litrů a 2,5 litru ţivé nástrahy. 
- Doba pro krmení je stanovena na 10 minut. 
- Pořadatel doporučuje závodníkům pouţití čtyřmetrových vezírků! 
- Jelikoţ se jedná o mezinárodní závod upozorňuje pořadatel , ţe velká patentka je 

povolena pouze na háček  
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Ţivé i neţivé nástrahy a návnady lze objednat do 8.8.2011 u firmy FISCH-PRO 
s.r.o. (tel.583 431 886, nebo e-mail:info@fisch-pro.cz 

 
Účastnit se můţe maximálně 30 čtyřčlenných druţstev a proto budou přihlášky 

evidovány podle časové posloupnosti jejich doručení organizátorovi závodů - pouze do 
stanoveného limitu. 

 
Vyhodnocení výsledků: 
 Vyhodnoceni budou tři nejlepší družstva a jednotlivci. Vítěz (družstvo i jednotlivec) se 
stává mistrem ČR pro rok 2011. Oceněny budou tři nejlepší družstva a prvních deset 
jednotlivců. 
 
Ubytování: 

Pořadatel nezajišťuje ubytování ani stravování. 
Doporučuje obrátit se na společnost EDUHA (www.eduha.cz, rezervace ubytování – 

ubytovani@eduha.cz ) a zajistit si ubytování individuálně na vysokoškolských kolejích. 
V případě potíží se zajištěním ubytování je pořadatel připraven individuálně vypomoci , jak  
domácím , tak i zahraničním  závodníkům. 
 
Občerstvení: 
 Na závodní trati nebudou pořadatelem zřízeny mobilní občerstvovací stánky. 
V bezprostředním dosahu od závodních úseků jsou v provozu restaurace s dostatečnou 
kapacitou.  

Odpad vzniklý činností závodníka spojenou s vlastním občerstvením i se závodem je 
povinen závodník , na závodním úseku, umístit do sběrných plastových pytlů umístěných podél 
závodních sektorů. 
  
Startovné: 
 Pořadatel stanovuje výši startovného pro družstvo (4 závodníci) ve výši 3.200,- Kč . 
Startovné pro jednotlivce činí 800,- Kč. 

 Ve sumě startovného za družstvo či jednotlivce není  zahrnuta účast na zahajovacím 
rautu. 

V případě zájmu druţstva či jednotlivce zúčastnit se slavnostního zahájení 
mistrovství ČR, spojeného s rautem , potvrdí tito na přihlášce zájem vyznačením 
souhlasu (v odstavci –účast na rautu) a úhradou převodem na účet do pátku 5.srpna 
2011 částky ve výši 300 Kč/osoba , spolu s platbou startovného.  

Startovné je moţné uhradit dvěma způsoby 
- Převodem na účet do pátku 5.8.2011  
- Platbou v hotovosti při prezentaci v pátek 12.8.2011 mezi 8.30-10.00 hod. 

Zahajovací raut se uskuteční v pátek 12.8.2011 od 19.00 hod. v prostorách restaurace 
SPORTCENTRA  MORAVA v bezprostřední blízkosti základny MRS, o.s. MO Uherské 
Hradiště.  
 
Registrace závodníků pro 16.MeMi ČR v LRU plavaná pro rok 2011: 
Pořadatel přijímá přihlášky k závodům pouze v elektronické podobě na e-mailové adrese 
memicr2011@rybaruh.cz a na níže uvedeném přihlašovacím a registračním formuláři. 
Přihlášky věcně a kompletně vyplněné budou pořadatelem registrovány podle doby jejich 
doručení a do naplnění 30 závodních týmů, nejpozději však do 5.8.2011. Přijetí každé 
přihlášky bude e-mailem zpětně potvrzeno. 
 
 

http://www.eduha.cz/
mailto:ubytovani@eduha.cz
mailto:memicr2011@rybaruh.cz
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 Přihlášky musí být podány nejpozději do termínu 5.8.2011 
 Kaţdý účastník musí být drţitelem povolenky platné pro MP revíry MRS !!! 
 Povolenky lze zakoupit před pátečním tréninkem v prostorách pořadatele 
v Mařaticích č.p. 852 

 Pro účast na závodě je rozhodující podání přihlášky účastníkem a potvrzení 
přihlášky pořadatelem.  
 
Platbu uskuteční účastník formou platby na účet pořadatele u České spořitelny č.ú. 
1543423389/0800 a do zprávy pro příjemce uvede název závodního týmu, nebo 
závodníka.  
 
 Trénink je povinný pro přihlášené druţstva a jednotlivce. Pořadí druţstev bude 
losováno pro trénink v pátek v 9.00 hod na zařízení MO MRS Uh.Hradiště č.p. 852, podle 
pořadí přihlášení.  
 Informace o vylosovaných místech budou dostupná pro všechny týmy písemnou 
formou a vyvěšením na zařízení MO MRS Uh.Hradiště. 
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 Časový harmonogram: 
 
 

16. Mezinárodního mistrovství ČR v LRU- plavaná 
Uh.Hradišti  v termínu  13. - 14. srpna  2011: 
 
 
Pátek 12. srpna  2011:  
 
08.30-10.00           registrace účastníka, případné vyrovnání startovného spolu s případným 

zakoupením týdenní povolenky MRS, vše na zařízení MO MRS Uh.Hradiště 
v Mařaticích u tenisových kurtů. 

10.00-17.00 oficiální trénink na vyznačených závodních sektorech. 
19.00-21.30           zahajovací slavnostní raut  
 
Sobota 13. srpna 2011 
 

  8.00 -   9.00 sraz a prezentace závodníků na  zařízení MO MRS o.s. 
    v Uh.Hradišti- Mařaticích  č.p. 852 (u tenisových kurtů) 

  9.00 -   9.30 losování 
  9.30 - 10.55  přechod a přejezd na závodní místo 
11.00  první signál vstup do sektoru. 
12.50    druhý signál krmení     10 min. 
13.00    třetí signál začátek prvního závodu 
16.55    čtvrtý signál posledních pět minut 
17.00    pátý signál ukončení prvního závodu  4 hodiny 
17.05   vážení úlovků 
18.30   vyhlášení výsledků prvního závodu 

 
 Neděle 14. srpna  2011 
 
     7.00 -  7.30 losování 
     7.30    přejezd a přechod na závodní úsek 

  8.30    první signál vstup do sektoru vstup do sektoru 
10.20    druhý signál krmení     10 minut 
10.30    třetí signál začátek druhého závodu 
14.25    čtvrtý signál posledních pět minut  4 hodiny  
14.30   pátý signál konec druhého závodu 
14.35   vážení úlovků 
15.30   vyhlášení výsledků 16. Mez.Mi.ČR v LRU plavaná pro rok 2011 
 
 

 

 
 
 

Pořadatelé si vyhrazují právo změny časového programu závodů. 
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Moravský rybářský svaz, o.s. 
místní organizace Uherské Hradiště 
U Moravy č.p.852 
686 01 Uherské Hradiště 
 
 

16. Mezinárodní mistrovství ČR 
PŘIHLÁŠKA 
v lovu ryb udicí – plavaná pro rok 2011 
 
 
Název  družstva :  

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Požadavek týdenní 

povolenky  MRS pro 

závodníka              

( uveďte číslo státního 

lístku) 

Jméno závodníka Účast na 

zahajovacím 

rautu       

(ano-ne) 

1.    

2.    

3.    

4.    

    

    

 

Informace: 

Startovné družstva (4 závodníci) činí 3.200,- Kč 

Vstupenka na zahajovací raut činí 300,- Kč/ osoba , bez omezení počtu osob, s úhradou převodem 

do 5.8.2011, spolu se startovným. 

MP povolenky MRS budou předpřipraveny pro závodníky při registraci 12.8.2011 u pořadatele, 

pokud uvedou zájemci na přihlášce i číslo RL. 

 

Trenér : 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

Ostatní doprovod: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Adresa pro odeslání přihlášky:  

memicr2011@rybaruh.cz 

 

Vyplněno, odesláno                                     ……………………………..             2011 

 

Za správnost odpovídá:  doplnit jméno         …………………………………                    

mailto:memicr2011@rybaruh.cz

