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

pořádá ve dnech 31.7. – 1.8.2021

tradiční závod veteránů v lovu ryb udicí na plavanou a
feeder

XIII. ročník závodu VETERAN CUP - memoriál Josefa Konopáska

ředitel závodu: Konopásek Josef

hlavní pořadatel: Vrána Milan

garant závodu: Bačina Zbyněk 

rozhodčí – bodovací komise: Vitochová Marta, Konopásek Ladislav, Svoboda Jindřich, Marek František
čestný host: Václav Horák

Závod se koná na pravém břehu řeky Labe v Polabinách. Každý přihlášený závodník obdrží emailem mapku
s vjezdem. V závodním úseku je voda mírně tažná, s výskytem všech druhů ryb nížinného pásma. Hloubka 2 –
2,5 metru, šířka 80 metrů.

Závodu se může zúčastnit každý člen ČRS, který dovrší v daném roce 50 let. Každý závodník musí mít platný
rybářský  lístek  a  platnou  povolenku  k lovu  ryb.  Závod  probíhá  dle  platného  soutěžního  řádu  Českého
rybářského svazu pro plavanou a feeder. Množství krmení:  20 litrů + 2,5 litrů živé nástrahy na závod pro
plavanou,  12  litrů  +  2,5  litrů  živé  nástrahy  na  závod pro  feeder.   Délka  prutů max.  11,5  m,     dělička  je  
povolena  .   

Možnost objednání živé nástrahy u Josefa Konopáska ml. (tel. 604 855 132) do pondělí 26.7.2021. Závodníci
soutěží na vlastní nebezpečí. 

Startovné je 400,- Kč. Platí se na místě, ve startovném je zahrnuto sobotní pohoštění.
Přihlásit se můžete nejpozději do 26. 7. 2021 na e-mail : rskpardubice@gmail.com  .   V přihlášce je nutné uvést,
ve které závodní disciplíně budete soutěžit a rok narození. Závodit se bude v každé disciplíně ve dvou věkových
kategoriích (50-59 a 60+ ). Vyhodnoceny budou čtyři kategorie samostatně!
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VETERAN CUP – memoriál Josefa Konopáska

31.7. a 1.8. 2021, Pardubice
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Časový harmonogram závodu:

           Trénink - v pátek 12:00 – 18:00.

Sobota 31.7. Neděle 1.8.

  7:00 registrace

  8:00 zahájení, losování   7:30 losování

  9:00 příprava   8:00 příprava

11:00 začátek závodu 10:00 začátek závodu

15:00 konec závodu 14:00 konec závodu

17:00 večeře, společenský večer 15:00 vyhlášení výsledků

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

Ubytování si závodníci zajistí individuálně.  
Dle dlouholeté tradice proběhne během společenského večera vzájemná výměna dárků a upomínkových předmětů. 

                                                                      

Těšíme se na setkání s přáteli rybáři v Pardubicích – sportu zdar a rybařině zvláště.

                                                                                                                              Milan Vrána, předseda RSK Pardubice II Polabiny,
z.s.

Rybářský sportovní klub Pardubice II Polabiny, z.s.                                                    předseda: Milan Vrána, tel. +420 728 968 939

Brožíkova 432, 530 09  Pardubice                                                     místopředsedkyně: ing. Marta Vitochová, tel. +420 602 492 544

IČO: 70152454, ID datové schránky: v6ssanm                                                                                email: rskpardubice@gmail.com
bankovní spojení: 273 462 454 / 0300                                       webové stránky: http://www.rskpardubice.wbs.cz

mailto:rskpardubice@gmail.com
http://www.rskpardubice.wbs.cz/


3

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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