
 

 

 

Český rybářský svaz, z.s., Západočeský územní svaz, 
Odbor mládeže a LRU 

ve spolupráci s  
ČRS, z.s., místní organizací Plzeň 1 

pořádají 

 

10. dubna 2022 

V Plzni na Radbuze pod Viktorkou 
 

Územní přebor v LRU feeder kategorie U15 - U20  

jarní kolo 
 

Organizační výbor: 

Hlavní garant závodů: Jiří Podskalský 

Hlavní rozhodčí: Václav Louda 

Technický ředitel: Pavel Richter 

 
Program: 
7:00 – sraz účastníků na náplavce pod lezeckou stěnou 

7:30 – prezentace, losování, rozchod na místa 

7:45 – 8:25 - příprava 

8:25 – 8:30 – krmení 

8,30 – 11:30 – 1.kolo 

11:30 – 13:00 – vážení,  přesun na lovné místo, příprava 

13:00 – 13:05 – krmení 

13:05 – 16:05 – 2. kolo 

16:05 – 17:00 – vážení a vyhlášení výsledků 

 

Kategorie: U15 – 2006 a méně 

                   U20 – 2001 - 200

 

• závod trvá 2 x 3 hodiny (pořadatel si pro případ nepříznivých klimatických podmínek vyhrazuje 
změny, které oznámí před začátkem závodu) Rozhoduje součet pořadí, v případě shody větší 
součet dosažených bodů (gramů). Patentka zakázaná, krmení na obě kola závodu max. 12 litrů, živá 
1,5 litru. Před zahájením závodu proběhne kontrola krmení. Pomocná asistence v rozsahu 
rozmotání sestavy a vyndání polknutého háčku je povolena pouze u dětí pod deset let.  
 



• Povinná výbava každého závodníka: podběrák, vezírek a vyprošťovač háčků. 
Vezírek se nesmí zatěžovat vložením zátěže, je za to diskvalifikace. 

Při závodě je povolen lov na jeden prut feederový, winklepickerový, pickerový, s výměnou špičkou a 

osazený navijákem s vlascem či pletenou šňůrou. Prut musí být při lovu umístěn minimálně v 

jednom držáku (vidličce, stojánku). Každý závodník si může ve svém závodním úseku rozestavět 

libovolné množství prutů, ale může chytat vždy jen na jeden (smí je střídat). Souběžný lov a krmení 

druhým prutem jsou zakázány. 

 

• Udice je povolena pouze s jedním návazcem s jednoháčkem a potápivou nedělenou zátěží 
o minimální váze 10 g. Košík smí být od háčku při napnutém stavu maximálně 1 m. Udice nesmí 
obsahovat splávky, plovátka, polystyrén a podobné plovoucí části. 

 

• Závodníci mohou vnadit podle svého uvážení při základním vnadění i v závodě, a to pouze košíkem 
o max. rozměru 5x7 cm. Košík smí být plněn pouze pěchováním, nikoli namačkáním. Je zakázáno 
použít METHOD FEEDER a jemu podobná namačkávací krmítka a olova. Při hrubém krmení sestava 
nesmí obsahovat koncový návazec s háčkem.  

 

• Je třeba počítat s proudnější nehlubokou vodou. 

 
     

Přihlášky do 7.4. přijímá  

J. Podskalský  jipod@volny.cz   tel. 774 378911 

V. Louda   loudovi@razdva.cz tel. 602882447 

 

 

 

 

 

 

 
... a možná přijde i Hastrman!!! 

 


