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Organizační výbor

Severočeský územní svaz Ústí nad Labem
ve spolupráci s místní organizací ČRS Bílina
pořádají
ve dnech 11.- 13. 5. 2018 v Bílině
územní kolo rybářské soutěže pro děti a mládež

ZLATÁ UDICE
2018
Pořadatelé:
Ivan Bílý
Radek Bařtipán
Marek Bařtipán
Jan Lepšík
Lenka Bařtipánová

garant územního kola Zlatá udice
ředitel ÚK ZÚ 2018
hlavní rozhodčí
předseda bodovací komise
ubytování a stravovaní

Ředitelé soutěží:
Martin Pokorný
Tereza Bařtipánová
Miloš Marek

lov ryb udicí
rybolovná technika
přírodovědné znalosti

Čestní hosté:
Ing. Miloš Urych

předseda ČRS, z.s., SÚS Ústí nad Labem

Všeobecné pokyny
1. Přihláška
Zašlete na přiloženém tiskopise nejpozději do 30. dubna 2018 na emailovou adresu:
bily@sdas.cz
Všichni soutěžící jsou povinni mít u sebe kartičky zdravotní pojišťovny a členskou
legitimaci ČRS! V případě, že nebude k dispozici ani jeden z uvedených dokladů,
závodník nebude nominován do závodu!

2. Doprava
Individuálně do místa konání. Místo setkání účastníků územního kola Zlatá udice 2018
Autokemp Kyselka – Bílina.

3. Ubytování
Všichni účastníci ÚK Zlatá udice 2018 budou ubytováni v autokempu.

4. Stravování
Stravování proběhne v kempu. Výjimku bude tvořit oběd v druhém soutěžním dnu, kdy
stravování proběhne v místě konání LRU, a ve třetím soutěžním dnu, kdy oběd proběhne
v místě konání RT.

5. Úhrada cestovních nákladů
MO ČRS hradí svým účastníkům veškeré cestovní výdaje.
DOPORUČENÍ:
Jednotné oblečení závodních družstev používat během celého závodu. Nutnost použití
pokrývky hlavy při slunečném počasí během závodu LRU a RT.
Jednotlivé MO ČRS odpovídají za případné škody způsobené nevhodným
chováním účastníků soutěže.

Technické pokyny
Územní kolo Zlaté udice se řídí směrnicí platnou pro rok 2018, schválenou odborem mládeže
rady ČRS.
1. RYBÁŘSKÉ ZNALOSTI
Soutěží se podle směrnice pro rybářskou soutěž Zlatá udice. Tzn., že vědomostní test je sestaven podle
otázek uvedených ve směrnici odboru mládeže rady ČRS. Test bude obsahovat 50 otázek, které se týkají
rybářského řádu, zákona o rybářství, stanov ČRS, závodních řádů LRU a RT, morfologie a anatomie ryb,
čistoty vod a ochrany přírody a životního prostředí. Další částí soutěže je poznávání rostlin, ryb
a živočichů v živém stavu.
Upozornění: Zákaz vracení k exponátům!!! Jednotlivé soutěže v rybářských znalostech nejsou časově
omezeny.

2. LOV RYB UDICÍ

Loví se dle směrnice Zlatá udice pro LRU. Hodnocení dle téhož dokumentu.
Zákaz vnadění patentkami!!!
Závodní úsek: Soutěž proběhne ve dvou kolech na Obecním rybníku v Bečově.
Výskyt ryb: plotice obecná, kuklen obecná, lín obecný, kapr obecný, okoun říční, karas atd.
Krmení (nástrahy a návnady) si zajistí jednotlivé MO ČRS.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případné časové posuny.
3. RYBOLOVNÁ TECHNIKA
Soutěží se v disciplinách 1 – 5 podle platného mezinárodního závodního řádu FCS/ICF 2000, pro
juniorskou a žákovskou kategorii, upravenou dle směrnic Zlatá udice. Družstvo, které se
nezabývá v plné šíři rybolovnou technikou, vždy nahlásí rozhodčímu, které disciplíny se
nezúčastní.
Protesty: Podává pouze vedení družstev (písemně) po zaplacení poplatku ve výši 500,- Kč,
který v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele.
Protesty se přijímají proti regulérnosti soutěže do 15 min. po skončení soutěže,
k vyhlášeným výsledkům do 30 min. po vyhlášení výsledků dne.

Časový harmonogram
Pátek 11. 5. 2018
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:30 – 21:00
21:00 – 21:30
21:30 – 21:45
21:45 – 22:00
22:00

Příjezd, prezentace, ubytování
Zahájení územního kola Zlatá udice 2018
Večeře
Soutěž rybářské znalosti
Druhá večeře
Vyhlášení výsledků RZ
Losování sektorů na soutěž lov ryb udicí 1. závod + porada vedoucích
Večerka

Sobota 12. 5. 2018
6:00
6:30 – 7:00
7:00
7:45 – 7:55
8:00 – 9:00
9:00 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00
18:00 – 18:30
20:00 – 20:15
20:15 – 20:45
21:30 – 21:45
22:30

Budíček
Snídaně
Odjezd na závodní úsek LRU
Rozlosování do sektorů
Příprava na 1.závod LRU
1. závod LRU
Vážení úlovků
Oběd
Rozlosování na soutěž lov ryb udicí 2. závod
Příprava na 2. závod LRU
2. závod LRU
Vážení úlovků
Odjezd do místa ubytování
Večeře
Vyhlášení výsledků LRU
Druhá večeře
Porada vedoucích
Večerka

Neděle 13. 5. 2018
6:30 – 7:30
8:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 12:30
13:00

Budíček + snídaně, svačina (balíček)
Závod v rybolovné technice
Oběd
Slavnostní vyhlášení výsledků ÚK Zlatá udice
Odjezd účastníků

PŘIHLÁŠKA NA ÚK ZLATÉ UDICE 2018

Družstvo ( MO ČRS ) ………………………………………

Žák: ……………………………………………………………
Žák: ……………………………………………………………
Žák: ……………………………………………………………
Žák: ……………………………………………………………
Žákyně: ………………………………………………………..
Junior: …………………………………………………………
Žákyně může nahradit jak žáka, tak i juniora.
Žák může nahradit juniora.
Žákyni není možné nikým nahradit.

Vedoucí: ……………………………………………….
Trenér: ………………………………………………….

