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Rybářský sportovní klub Pardubice II Polabiny, z.s. 
Brožíkova 432,  530 09  Pardubice, IČO: 701 52 454 

 

pořádá z pověření Rady ČRS ve dnech 2. – 4. červenec 2021 

Colmic feeder cup 2021 

závod tříčlenných družstev 
 

hlavní pořadatel: RSK Pardubice II Polabiny, z.s.  

ředitel závodu: Konopásek Josef; technický ředitel: Milan Vrána 

hlavní rozhodčí: Jana Králová; bodovací komise: ing. Marta Vitochová 

partner závodu: MO ČRS Pardubice, http://colmic-konopasek.cz/ 

 

Závod se koná na pravém břehu řeky Labe v Pardubicích, Polabinách (revír 451031) po proudu od 
mostu P. Wonky (u zimního stadionu) – GPS 50.0398539N, 15.7642469E. Příjezd od mostu kpt. Bartoše, 
bude označeno šipkami, po břehu Labe. Je zakázáno vjíždět na cyklistickou stezku. 
 
V závodním úseku je voda mírně tažná, s výskytem všech druhů ryb nížinného pásma. Hloubka 2 – 2,5 
metru, šířka 80 metrů. V úlovcích převládá – cejnek, cejn, podoustev, plotice, ouklej, kapr. 
 
Organizační pokyny 

1.  Závod probíhá podle ustanovení Závodního a Soutěžního řádku sekce LRU feeder, v platném 
znění pro rok 2021. 
2. Maximální množství krmiva na jeden závod je stanoveno dle platného závodního řádu na 12 l a 
množství živých nástrah a návnad na 2,5 l na jedno kolo, z toho maximálně 0,5 l patentky a 1/8 l 
(nejmenší odměrka) velké patentky nad rámec 2,5 l. Začátkem závodu bude provedena kontrola 
dle platného závodního řádu. 
3. Při tréninku je zakázáno sakování ryb. 
4. Závodníci mohou vnadit při základní vnadění a v průběhu závodu pouze krmítkem mas 

velikostí dle ZŘ (průměr 5 cm a max. délka 7 cm). Při hrubém krmení sestava nesmí obsahovat 
koncový návazec s háčkem. 

5. Závodníci mají povinnost mít u sebe dva vezírky o délce 4 m! 
6. Na závodním úseku je zakázáno vjíždět cyklostezku, parkování vozidel pouze podél cesty na 

straně u Labe a na pořadatelem určených místech. Při podmáčení pozemku a cest bude zákaz 
vjíždění vozidly na trať. 

7. Závody se konají za každého počasí. 
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8. Případné drobné časové změny programu vyhrazeny. 
9. K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady -> platná povolenka k rybolovu, 

platný státní rybářský lístek. 
10. Startovné za družstvo 4.500,- Kč (nejpozději do 25.června) se bude zasílat na účet 273 462 454 

/ 0300, daňový doklad bude vystaven na místě po registraci na požádání.  
11. Přihláška je na pozvání! Přednost mají družstva z 1.ligy (české a slovenské feeder) dále pak 

nejlepších 20 z loňského závodu, pokud se nenaplní kapacita závodu (max. 30 družstev) bude 
možnost přihlášení zveřejněna po 15.červnu a možné se hlásit na tel. 604 855 132 (Pepa 
Konopásek) a to nejpozději do 25.6. Kapacita závodu je omezena na 30 tříčlených družstev. 

12. Losování bude probíhat formou losovací tabulky, závodní trať se rozdělí na 6 sektorů. 
13. Na páteční trénink budou přidělena pro družstva tréninková místa. 
14. Hodnotné ceny budou pro 5 nejlepších družstev, 15 nejlepších jednotlivců, popřípadě nejlepší 

žena a junior. Závodit se bude o velmi prestižní ceny! 
15. Živé nástrahy a krmení s doručením na místo lze objednávat u Pepy Konopáska,                      

tel.: 604 855 132, formou SMS, nejpozději do pondělí 28.6.2021! 
16. Každý závodník je povinen závodit a postupovat podle aktuální situace  s  covid-19 ( pravidla 

jsou zveřejněna na webu RSK , na místě budou vyvěšena opatření pro pořádání závodu. 
                        

Časový harmonogram závodu: 
Oficiální trénink - v pátek 2.7 od 12:00 do 18:00 (nikdo nesmí začít krmit dříve než 11:50!). 

Sobota  - 3.7.2021 Neděle – 4.7.2021 
07:30 Prezentace, losování sektorů, čísla 

pořadí losování pro družstva 
07:00 Losování 

08:30 Zahájení, losování 08:00 První signál – nástup závodníků na 
závodní místa 

10:00 První signál – nástup závodníků na 
závodní místa  

08:20 Druhý signál – kontrola návnad a 
nástrah 

10:20 Druhý signál – kontrola návnad a 
nástrah 

09:20 Třetí signál – hlavní vnadění 

11:20 Třetí signál – hlavní vnadění 09:30 Čtvrtý signál – začátek 2. závodu 

11:30 Čtvrtý signál – začátek 1. závodu 14:25 Pátý signál – 5 minut do konce 
závodu 

16:25 Pátý signál – 5 minut do konce 
závodu 

14:30 Šestý signál – konec závodu, 
následuje vážení úlovků 

16:30 Šestý signál – konec závodu, 
následuje vážení úlovků 

16:00 Nástup závodníků, vyhlášení výsledků 

Pořadatel RSK Pardubice II Polabiny, z.s. si vyhrazuje případnou změnu časového harmonogramu. 

 
Závodníci soutěží na vlastní nebezpečí. 
Občerstvení zajištěno u závodní trati, ubytování pořadatel nezajišťuje. 
Těšíme se na setkání s přáteli rybáři v Pardubicích – sportu zdar a rybařině zvláště.                                 
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                                                                                                                              Milan Vrána, předseda RSK Pardubice II Polabiny, z.s. 
 
 

Vjezd na závodní trať – od mostu kpt. Bartoše: 
 

Po sjezdu z hlavní silnice musíte ihned odbočit k vodě. Nesmíte jet po stezce pro cyklisty = 
nesmíte jet po asfaltovém povrchu! 

 

Po cestě kolem vody jezděte opatrně. I zde mohou být chodci! 
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