
 
ČRS, z. s., SÚS a MO Beroun 

 

zvou na 
 

Krajský přebor SÚS a divizi v 
 

 

LRU přívlač – 2022 
 

1. a 2. kolo 
 
 

 
 
 

 13. a 14. 8. 2022  
 

Berounka III – revír 411 001 
 

 
 
 
 



 
 

PROPOZICE 
 

A) Organizační výbor 
- ředitel závodu: Šoltys Martin 
- hlavní rozhodčí: Aleš Truhlář 
- garant: Josef Prokop ml. 
- porota-jury: Josef Prokop ml, Aleš Truhlář + vybraní tři závodníci. 

 
 

B) Podmínky závodu 
- chytá se podle platného soutěžního a závodního řádu pro rok 2022 
- každý závodí na vlastní nebezpečí 
- podmínkou účasti je platná povolenka pro rybářský revír 411 001 
- každý závodník bude mít dva vezírky, minimálně jeden dostatečně velký 

k bezpečnému přechování ulovených ryb, než dojde ke změření rozhodčími!! 
- brození POVOLENO NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!! 

 
 
 

C) Popis závodní trati – výskyt ryb 
- voda proudná až mírně tažná, broditelná – POZOR na ojedinělé tůně a žlaby 
- rybí osádka: jelec tloušť, jesen proudník, okoun, štika, candát, bolen, parma, 

ostroretka, sumec 
- ušlechtilé a lososovité ryby se měří a vracejí bez zbytečného odkladu 
- trénink možný na platnou povolenku, jen mimo závodní trať, která bude vytýčena od 

jezu v Berouně (po toku) až ke vtoku Kačáku – Loděnice nad obcí Srbsko. 
 
 

D) Přihlášky zasílejte do 6. srpna 2022 na: 
- e-mailovou adresu: Soltysmat@seznam.cz 
- telefon: Šoltys Martin 739 278 992 
- startovné 200 Kč. Bude placeno při prezentaci. 
- zaregistrovaní závodníci od 6. 8. 2022 zákaz rybolovu na Závodních úsecích až do 

začátku závodu 
- ubytování a stravu si každý závodník zajistí sám! 
- na závodním úseku od 11. 8. 2022 do 14. 8. 2022 zákaz rybolovu pro rybářskou 

veřejnost 
- rotace závodníků v daném závodním úseku o polovinu (bude upřesněno při ranní 

rozpravě)  
- parkování jen pod dálničním mostem v místě srazu (nikde jinde není možno). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ČASOVÝ PROGRAM 

1. kolo sobota 

6.00-6.30    sraz, prezentace závodníka – pod dálničním mostem v Berouně  

         (D5 Praha-Plzeň) V Berouně směr nemocnice. 

6.30-7.00    rozprava+losování 

7.00-8.30    odchod na závodní trať + příprava na 1.závod 

8.30-10.00    1. kolo sektor A, B 

10.00-10.30   rotace závodníků A, B  

10.30-12.00   2. kolo sektor A, B 

12.00-13.30    přestávka 

13.30-14.30    příprava na 2. závod (A se přesune na sektor B a sektor B se přesune na sektor A) 

14.30-16.00    3. kolo sektor A, B 

16.00-16.30    rotace závodníků  

16.30-18.00    4.kolo sektor A, B 

18.00-19.30    Vyhlášení: největší ryba (sobota). Losování na neděli.     

 

2. kolo neděle 

6.00-6.30 sraz pod dálničním mostem 

6.30-7.00 odchod na závodní trať + příprava 

7.00-8.30 1. kolo sektor C, D 

8.30-9.00 rotace závodníků  

9.00-10.30 2. kolo sektor C, D 

10.30-12.00 Přestávka 

12.00-12.30 odchod na zavodní trať + příprava (C se přesune na sektor D a D se přesune na 

sektor C) 

12.30-14.00 3. kolo sektor C, D 

14.00-14.30 rotace závodníků  

14.30-16.00 4. kolo sektor C, D 

16.00-18.00 Vyhlášení: největší ryba (neděle) + vyhlášení celkových výsledků 

 

 

 

 



 

Závodní úseky budou aktualizované před závodem. Celková délka závodních tratí se nemění! 

Začátek nad obcí Srbsko (soutok Berounka – Kačák) konec u silničního mostu (T.G. Masaryka) u 

jezu v Berouně.  

Vyznačeno na mapě. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v případě nepředvídatelných okolnostech. 

 

 


