
GRAND PRIX ČECH 2022          

                     Pohárový závod              

 
Pořadatelé sekce LRU feeder při SÚS, Vás zvou na pohárový 

závod mužů a žen Grand Prix Čech 2022 

Závod se koná pod záštitou předsedy SÚS Dušana Hýbnera. 

 

Datum konání: 24. - 26. 6. 2022 

Místo konání: Labe 18, 411 050 GPS 50.1796886N, 14.6961256E proti proudu od dálničního 

mostu R10 

Pořadatel: sekce SO LRU feeder SÚS, MO ČRS Brandýs nad Labem 

Organizační výbor:  

garant závodů: Pavel Velebný – 724 046 730 

Technický ředitel: Jarda Kameník  

Hlavní rozhodčí: Jan Prepsl 

Jury: bude ustanovena před začátkem závodu z řad závodníků      

Čestní hosté: Bořek Roten, MO Brandýs nad Labem  

Popis závodní tratě: Labe 16,411 050- pravý břeh, voda mírně tažná až tažná. Výskyt všech 

ryb cejnového pásma (plotice, cejn, cejnek, podoustev, kapr, karas, ouklej, okoun, parma, 

sumec. 



Časový harmonogram. 

Pátek 24.6.2022 

11.00-18.00 Je povolen oficiální trénink v celé délce závodní trati 

V průběhu tréninku není povoleno sakovat ryby 

Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích. 

Po ukončení oficiálního tréninku lov ryb na závodním úseku zakázán! 

 

Sobota 25.6.2022 

07:00–07:30 Sraz, prezentace  

07:30 – 07:30 Oficiální zahájení závodů  

07:30 – 08:00 Losování  

08:00 – 09:00 Přesun k sektorům  

09:00 – 10:30 1. signál – příprava 

09.20 – 2. signál kontrola krmení 

10:20 – 3. Signál – krmení 

10:30 – 4. signál – začátek 1. kola závodu  

15:25 – 5. signál – 5 min. do konce kola 

15:30 – 6. signál – konec 1. kola, vážení 

 

Neděle 26.6.2022  

06:30 – 07:00 Losování  

07:00 – 08:00 Přesun k sektorům  

08:00 – 09:30 1. signál – příprava 

08.20 – 2. signál kontrola krmení 

09:20 – 3. Signál – krmení 

09:30 – 4. signál – začátek 1. kola závodu  

14:25 – 5. signál – 5 min. do konce kola 

14:30 – 6. signál – konec 1. kola, vážení 

15:30 Vyhlášení výsledků a předání cen a pohárů. 

Přihlášení do závodu:  

Přihlášky zasílejte pouze na email: tubertini@jopamb.cz, a to nejpozději do středy 22. 6. 

2022.  

Startovné: 900,- Kč   

Startovné pouze na účet 123-3642320237/0100 v poznámce jméno závodníka!!!! 

Přihlášení a platba na místě není možná z důvodu kvalitní přípravy závodů. 

Soutěží se o tradičně velmi hodnotné ceny a poháry, které věnuje firma JOPA MB s.r.o., 

zastoupení značky TUBERTINI pro Českou a Slovenskou republiku. 

Pravidla závodu:  

Závod probíhá podle ustanovení Závodního a Soutěžního řádu sekce LRU feeder, v platném 

znění pro rok 2022, s níže uvedeným upřesněním:  

- Nástrahy, návnady a způsob vnadění. 

1. Celkové množství návnad je omezeno na 12 litrů/jedno kolo. 
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2. Celkové množství živých nástrah je omezeno na 2,5 litru všech povolených živých 

dohromady/jedno kolo, z toho 0,5l patentka Množství velké patentky je stanoveno na 0,125 l, 

tj. nejmenší odměrná nádobka v sadě měrných misek (1/8 = 0,125 l tj. nad rámec povolených 

2,5 lživých nástrah) na jedno kolo závodu. Krmení pouze krmítkem o maximálním rozměru 5 

x 7 cm. Základní krmení 10 minut povoleným krmítkem bez návazce  

K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady: Platný rybářský lístek, známka 

sportovce pro rok 2022 a povolenka k rybolovu na revír Labe 18 411 050.  

Pořadatel upozorňuje, že každý závodník se zúčastňuje na vlastní nebezpečí a odpovídá 

za škody jím způsobené a jemu způsobené, musí dbát na pořádek ve svém okolí. 

Po skončení závodů je povinen své místo řádně uklidit, a to včetně odpadků, lahví a 

různého dalšího odpadu. 

Ubytování a parkování povoleno na pozemku MO Brandýs nad Labem a jedná se o pronájmu 

louky, jak bylo na MiČR. 

Živé nástrahy možno objednat u Pepy Konopáska 604 855 132 nebo u Prcka 607 382 156. 

Pohyb vozidel po trati dle pokynů pořadatelů.  

Občerstvení se pokusím zajistit. 

 


