
Mazec Cup 2015 - propozice 

 

Pořadatelé z pověření Sekce LRU Feeder při ÚSMP ČRS, MO ČRS 
Český Šternberk a MO ČRS Praha 8 - Kobylisy 
Vás zvou na již tradiční závod v LRU Feeder FEEDEROVÝ MAZEC 
CUP  IX. ročník. 

Kdy: Sobota 17. října 2015 
Kde: Sázava 6, 411 077, MO ČRS Český Šternberk 

Realizační výbor: 
Garant závodu : Miroslav Stejskal 

Ředitel závodu : Jiří Ouředníček 
Hlavní rozhodčí : Petr Hrubant 

JURY : bude stanovena z řad závodníků 

Pokyny pro účastníky závodu: 

Závod probíhá podle pravidel Závodního a Soutěžního řádu pro závody pořádané sekcí SO LRU Feeder při Radě ČRS, 
platného pro rok 2015, s níže uvedeným upřesněním:. 

Soutěžní řád: nástrahy, návnady a způsob vnadění 
- Celkové množství návnad není omezeno 

- Celkové množství živých nástrah není omezeno, patentka je povolena. 
- Závodníci mohou vnadit POUZE KRMÍTKEM !!! 

- Loví se na jeden feederový či winkelpickerový prut s jedním návazcem. 

- Počet připravených prutů není omezen. 
- Bude vypuštěn 2. signál – kontrola krmení a třetí signál - hlavní krmení. 

- Závod je jednokolový. 

Hodnocení a bodování: 

Oproti minulým ročníkům budou oceněni vítězové jednotlivých sektorů. Vítězem závodu se stává závodník s nejnižším 
číslem umístění a nejvyšší hmotností nalovených ryb (CIPS). Dojde-li ke shodě hmotností, vítěze závodu určí los. 

Hodnocení se provede za přítomnosti garantů a hlavního rozhodčího. Závod je platný tehdy, jestliže trvá nejméně 
jednu hodinu. Umístění v soutěži není právně vymahatelné a závodník se zavazuje respektovat výroky rozhodčích, 

případně JURY. 

Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně doprovodu a 
diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15-ti let ručí rodiče, 

nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu 
berou toto svým přihlášením se do závodu na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů 

pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu. Případné škody na 

pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele. 

Ubytovat a stravovat se je možno v kempu Bořeň již v pátek. Podrobnosti poskytne správce kempu 
pan Milan Kopecký, tel.: +420 602 666 102, e-mail: dingo@mybox.cz, www.agentura-mkp.cz 
Je domluveno, že jedna chata na jednu noc pro čtyři vyjde na 400,-Kč!!! 

 Trénink na trati povolen v pátek 17. října od 08.00 do 19.00. Ryby se nesmí dávat do vezírku, samozřejmě platí 

povinnost zapsat před započetím lovu datum a číslo revíru. 

Sobota 18. října 2013 

07.00 - 08.00  Prezence 
08.00 - 08.30  Losování sektorů a závodních míst. 

08.30 - 09.00 Přesun na vylosovaná místa 
09.00   Vstup do místa pro závodníky (začátek přípravy - první signál) 

10.00   Začátek závodu (druhý signál) 

13.55   5 minut do konce závodu (třetí signál) 
14.00   Konec závodu (čtvrtý signál) 

14.00-15.00  Vážení úlovků 
15.30   Vyhlášení výsledků a předání cen 

16:00 Volná zábava se zpěvem, tancem a překvapením….. 
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Kde? 

Sázava 6, 411 077, úsek na pravém břehu Sázavy nad jezem elektrárny v obci Rataje nad Sázavou. Sraz v kempu - 

rekreační středisko Bořeň. (jako Šternberský feeder Cup) 

Popis závodní tratě: 

Závodní trať bude rozdělena minimálně na čtyři sektory A, B, C, D, podle počtu přihlášených. Losem se určí, kdo kde 

chytá. Každý sektor je pak rozdělen zhruba na 10 úseků po cca 10 metrech. Voda mimopstruhová, mírně tažná / dle 
průtoku / hloubka 1 – 4,0 m, svah břehu mírný, porostlý posekanou trávou. Výskyt běžných druhů ryb cenového 

pásma - cejn velký, tloušť, podoustev, kapr, ouklej, plotice, perlím, karas ….. ale i parma a úhoř. 

Jak se přihlásit do závodu? 

a) e-mailem ourednicek.jiri@email.cz; mirek.stejskal@seznam.cz 
b) telefonicky Ouředníček 721 816 366, Stejskal 603 857 519 

Do závodu se může přihlásit každý člen ČRS nebo MRS, s platným rybářským lístkem a povolenkou na rok 2015 pro 

revír 411 077. Přihláška není podmíněna registrací sportovce. 

Cesta na závodní úsek: 

od Prahy SMĚR Brno po D1, sjet exit 41 směr Šternov - Český Šternberk, dále po hlavní silnici směr Uhlířské Janovice, 

v obci Zalíbená odbočit vlevo směr Rataje na Sázavou . Po příjezdu do obce Rataje nad Sázavou za železničním 
přejezdem odbočit vlevo, pokračovat k řece na místo srazu. 

GPS souřadnice: Loc: 49°50'41.918"N, 14°56'58.992"E 

Startovné: 
Platí se až na místě a je stanoveno na: 

Dospělí závodníci - 400,- Kč na osobu. 
Děti u nás startovné neplatí!!! 

Hromadné zájezdy (nad 45 osob) - 100,- Kč na osobu. 
vojsko, důchodci nad 66 let a panny platí polovic, tedy 200,-Kč na osobu. 

P.S. JAKO JIŽ TRADIČNĚ KAŽDÝ ROK JE PRO VÁS PŘIPRAVENO PŘEKVAPENÍ!!! Večer po závodě je 
připravena hudba a DJ Jetty - Honza, který dokáže na svém pultě namixovat libovolnou hudbu!!! 

Občerstvení na závodním úseku je zajištěno v prostorách  Kempu Bořeň!!! 

Živé nástrahy je možno objednat a vyzvednout u Jirky Ouředníčka v obchodě Black Bass, Slezská 44, 
Praha 2, tel.: +420 721 816 366, nebo u Petra Kuchaře na tel.: +420 607 382 156. 

Seznam přihlášených: 

1. 
2. 

3. 

4. 
5.  

 
69. Jirka Ouředníček 

70. Míra Stejskal 
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