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MRS, o. s. MO Uherské Hradiště 
pořádá z pověření 

Rady ČRS, Ústředního odboru LRU a odboru LRU MRS o. s. v Brně 

ve dnech 04. - 05. srpna 2012

17. Mezinárodní mistrovství ČR
 v LRU plavaná pro rok 2012

Organizační výbor:

Garant závodu: Kolínek Miroslav
Ředitel: Čaja Milan
Technický ředitel: Ing. Mrkvan Ferdinand, 
Asistenti ředitele : Ing. Kolařík David, Ing. Mahr Jiří,
Hlavní rozhodčí: Sedlák Petr
Zpracování výsledků: Ing. Janků Jiří
Čestní hosté: Ing. Milerski Rudolf CSc., předseda MRS

Popis závodního úseku: 
Závodní trať postaví pořadatel pro maximálně 40 družstev na levém břehu řeky Moravy po 

toku na současných – revírech  MRS, - č.r. 461 092 a č.r. 461 094.
Dva závodní sektory umístí pořadatel v místní části Uherské Hradiště – Jarošov ( C a D ) a 

dva sektory umístí v místní části Uherské Hradiště – Štěpnice ( A  a  B ). 
V uvedených úsecích se ve dnech 15.-16. 9. 2012 uskuteční 59. Mistrovství světa národů 

v LRU plavaná, pro rok 2012.
Řeka Morava protéká městem i závodními úseky v regulovaném korytě s upravenými břehy. 

Dno je v úseku závodů štěrkové, místně bahnité, 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 2,1-3,2 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.
Hojný výskyt ryb : 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: 
Závod bude uspořádán podle platného závodního a soutěžního řádu schváleného pro 

rok 2012 sportovním odborem LRU – plavaná při Radě ČRS.

Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí  !
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Pořadatel upozorňuje závodníky, že je zakázána manipulace se zeminou a 
poškozování vnitřního  profilu  koryta řeky Moravy kdekoli, zvláště v místě závodních
úseků.
- Každé kolo 17.Me.Mi ČR v LRU udicí plavaná bude trvat 4 hodiny.
- Maximální množství krmení je 20 litrů a 2,5 litru živé nástrahy.
- Doba pro krmení je stanovena na 10 minut.
- Pořadatel doporučuje závodníkům použití čtyřmetrových vezírků pro závod !
- Po celou dobu oficiálního tréninku v pátek 3.8.2012 je zakázáno ulovenou rybu 

umísťovat ve vezírku závodníka !!!
Po ulovení , případně převážení bude ryba ulovená v tréninku bezprostředně 
vrácena do řeky !

Živé i neživé nástrahy a návnady pro účastníky pořadatel nezjišťuje. Pořadatel 
doporučuje po dobrých zkušenostech z proběhlých mezinárodních i domácích 
závodů , i  ze závodů ME 2008 , obrátit se  s případným požadavkem na firmu 
FISH-PRO s.r.o.           (tel.583 431 886,       e-mail:info@fish-pro.cz).

Účastnit se může maximálně 40 čtyřčlenných družstev.
Přihlášky budou pořadatelem evidovány podle časové posloupnosti jejich 

doručení do 30. dubna. 2012.
Pro vysoký zájem zahraničních týmů bude pořadatel dávat přednost při potvrzení 

účasti na závodech družstvům. 
Proto doporučujeme jednotlivcům vytvořit včas úplný tým a rovněž jej včas 

zaregistrovat.

Vyhodnocení výsledků:
Vyhodnoceni budou 

- tři nejlepší družstva
- prvních deset jednotlivců. 

Dále budou vyhodnoceni 
- nejúspěšnější žena na  17.Me.Mi.ČR v LRU plavaná 2012 
- nejúspěšnější junior na 17.Me.Mi ČR v LRU plavaná 2012.

Vítěz (družstvo i jednotlivec) se stává mistrem ČR pro rok 2012. 

Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje ubytování, ani stravování účastníků.
Pro ubytování doporučuje pořadatel obrátit se pro ověřenou spolupráci a kvalitu 

na společnost EDUHA (www.eduha.cz, rezervace ubytování – ubytovani@eduha.cz ) a zajistit 
si ubytování individuálně na vysokoškolských kolejích nedaleko závodní tratě. 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 k závodům.
Ve dnech závodů bude pořadatel poskytovat základní občerstvení z objektu sídla pořadatele

v Mařaticích  č.p. 852, po celý den.
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Podél závodních úseků jsou v provozu dvě velké restaurace s dostatečnou kapacitou. 
Odpad vzniklý činností závodníka spojenou s vlastním občerstvením i se závodem je 

povinen závodník umístit do sběrných plastových pytlů jež obdrží od pořadatele.

Startovné:

Pořadatel stanovuje startovné pro závod a družstvo ve výši 3.200,- Kč  (pro zahraniční 
účastníky 130,0 €/ družstvo ). Družstvo tvoří čtyři závodníci, náhradník a trenér.

V ceně startovného není náklad na povolenku k rybolovu na revíry MRS – řeka MORAVA    
(461 092 a 461 094).

Závodník je povinen zakoupit si, pro účast v závodě týdenní MP povolenku pro revíry MRS 
o.s.

Registrace závodníků pro 17. MeMi ČR v LRU plavaná pro rok 2012:

Pořadatel přijímá přihlášky k závodům pouze v elektronické podobě na e-mailové 
adrese memicr2012@rybaruh.cz a na níže přiloženém „Přihlašovacím a registračním 
formuláři“. Přihlášky se všemi údaji, věcně a úplně vyplněné, budou pořadatelem 
registrovány podle doby jejich doručení v jedné číselné řadě.

Přihlášky budou přijímány do ukončení registrace – nejpozději do  30.4.2012.

Účast a přihlášení družstva na závod je dokončeno, jestliže byl formulář o přihlášení a 
registraci doručen pořadateli, jím opatřen pořadovým číslem a elektronicky potvrzen zpět na 
adresu odesílatele.

V případě, že dojde k naplnění kapacity závodní tratě před termínem 30. dubna. 2012 
bude registrace pořadatelem předčasně ukončena. 
O případném naplnění kapacity tratě a předčasném uzavření příjmu registrací k závodům
v dřívějším termínu, bude pořadatel informovat zájemce o účast bezprostředně na svých 
internetových stránkách www.rybaruh.cz

Platbu startovného bude přijímat pořadatel:

- Platbou v hotovosti v pátek 3. 8. 2012 při registraci, před oficiálním tréninkem
spolu s předložením potvrzení o registraci s číslem přihlášky pořadateli.

- Bezhotovostní  platbou na  účet  pořadatele
České spořitelny a.s. Uh.Hradiště - č. ú.1543423389/0800
IBAN CZ70 0800 0000 0015 4342 3389

Jako variabilní symbol platby, uvede plátce pořadové číslo z potvrzené registrace.
Při úhradě startovného platbou na účet předloží vedoucí družstva při registraci 
družstva výpis o provedení platby převodem s jasně vyznačeným variabilním 
symbolem (registračním číslem od pořadatele).
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Časový harmonogram:

17. Mezinárodního mistrovství ČR v LRU- plavaná
Uherském Hradišti  na řece MORAVĚ

v termínu  04. - 05. srpna 2012

Pátek 03. srpna 2012: 

08.30-10.00 registrace účastníků,
vyrovnání startovného spolu s případným zakoupením 
týdenní MP povolenky MRS, 
vše bude probíhat na zařízení MO MRS o. s. Uh. Hradišti- Mařaticích  852

10.00-17.00 oficiální trénink na vyznačených závodních sektorech.

Sobota 04. srpna 2012

  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.
12.00 druhý signál - kontrola krmení
12.50 třetí signál - hlavní krmení
13.00  čtvrtý signál - začátek prvního závodu
16.55  pátý signál - posledních pět minut
17.00  šestý signál - ukončení prvního závodu
17.05 vážení úlovků
18.30 vyhlášení výsledků prvního závodu

Neděle 05. srpna 2012

     7.00 -  7.30 losování na zařízení MO
     7.30 přejezd a přechod na závodní úsek

  8.30 první signál - vstup do sektoru
  9.30                    druhý signál - kontrola krmení

  10.20 třetí signál - hlavní krmení
10.30 čtvrtý signál - začátek druhého závodu
14.25 pátý signál - posledních pět minut
14.30            šestý signál - konec druhého závodu
14.35 vážení úlovků
16.00 vyhlášení výsledků 17. Me.Mi.ČR v LRU-plavaná pro rok 2012

na zařízení MO v Mařaticích č.p. 852

Pořadatelé si vyhrazují právo změny časového programu závodů.
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