
PPRROOPPOOZZIICCEE  
 
 

SSVVAAZZOOVVÉÉHHOO    KKOOLLAA    ZZLLAATTÉÉ    UUDDIICCEE  
 

 
pořádané Moravským rybářským svazem z.s., p.s. Kroměříž  

 
 

  14. srpna – 15. srpna 2020 
Místa konání:  Bransouze – řeka Jihlava, hřiště Bransouze, koupaliště Bransouze 

Ředitel závodu:  Honzírek Stanislav Ing 
 Hlavní rozhodčí (část LRU):  Honzírek Stanislav Ing.. 

Hlavní rozhodčí (část RT):  Krejčí Jitka 
 Hlavní rozhodčí (část RZ):  Honzírek Stanislav Ing. 

Technický ředitel RT:  Vaculík Jaroslav 
        LRU:  Krejčí Miloslav Ing. 
        RZD:  Brokeš Petr Ing. 

 
 

Časový program 
 
 

Pátek 14.8.2020 
7:15 – 7:30 hod.       Prezence – areál koupaliště Bransouze 
7.30 – 8.00 hod.  Losování čísla pro první závod LRU 
8:00 – 8.20 hod.       Nástup 
8:20 – 8:30 hod.       LRU Odchod na závodní úsek 
8.30 – 9.25 hod.   Příprava na první závod 
9.25 hod.    Krmení 
9.30 hod    Začátek prvního závodu 
11.15 hod.    Losování čísel pro druhý závod 
11.30 hod.    Konec prvního závodu 
11.30 – 12.00 hod.   Vážení   
11:45 – 12:45 hod.   Oběd v areálu koupaliště 
12.45 – 12.55 hod.  Odchod na závodní úsek 
12.55 – 13.55 hod.   Příprava na druhý závod 
13.55 hod.     Krmení 
14.00 hod.    Začátek druhého závodu 
16.00 hod.    Konec druhého závodu 
16.00 – 16.30 hod.    Vážení  
16.30 – 16.45 hod.   Přesun na koupaliště 
17.00 – 18.00 hod.   RZD - Písemný test znalostí  
18.00 -  19.00 hod.   Večeře 
19.00 -  20.45 hod.   RZD – Poznávání ryb, rostlin a živočichů  
21.00 -  21.30 hod.    Vyhodnocení RZD 
 



Sobota 15.8.2020 
7.00 – 8.00 hod.        Snídaně 
8.00 – 8.30 hod.        Přesun na hřiště   
8.00 – 9.00 hod.        Trénink 
9.00 hod.                   RT - začátek soutěže  
9.00 – 12:00 hod.       RT pětiboj – D1,3,4,2 
12.00 – 13.00 hod.    Oběd na koupališti 
13.30 – 15.00 hod.    D 5 
15.00 – 16.00 hod    Vyhodnocení 
16.30 – 17.15 hod.     Slavnostní vyhlášení 
17.30 hod.      Ukončení soutěže, odjezd 
 
Soutěž proběhne jen v kategorii jednotlivců – žáci, žákyně, junioři 
 
 
Část LRU plavaná: 
 
Popis závodního úseku:  jedná se o dobře zarybněný úsek řeky Jihlavy s hloubkou cca. 
0,8 -1,5 metru. Břehy jsou zpevněné, s mírným převýšením od hladiny. Vzhledem k 
dostatečné délce závodního úseku by mělo být dodrženo 8-10 metrů pro každého 
závodníka. Výskyt ryb:  podoustev, plotice, ouklej, cejn, cejnek, kapr, ostroretka, jelec 
tloušť a proudník, karas, lín.   
 
Část RT: 
 
Soutěží se dle mezinárodního závodního řádu s doplňky pro rok 2020 v pětiboji. 
Závodníci budou nastupovat ve sportovním oblečení se startovním číslem. 
 

Závodí se dle platných směrnic vydaných pro soutěž Zlatá udice v roce 2020. 
 
K pokrytí pořadatelských nákladů bude vybíráno startovné 320,- Kč na závodníka. V 
tom je pro závodníky zajištěna strava v průběhu celé soutěže - 2x oběd, pitný režim, 
večeře, snídaně v sobotu.  
Ubytování v případě požadavku bude zajištěno v ceně 200,- Kč za osobu a noc 
v místě konání. 
Do přihlášky uveďte, co požadujete zajistit.   
 
 

Vyplněné jmenovité přihlášky, s požadavkem na zajištění ubytování a stravy zašlete 
nejpozději do 6. 8. 2020 na adresu: 

 
stavby.honzirek@gmail.com, mobil: 607 021 499 

 
 

Na později zaslané přihlášky nemusí být brán zřetel. 
 
 
 

mailto:stavby.honzirek@gmail.com

