
Český rybářský svaz, z.s. Východočeský územní svaz a Český 
rybářský svaz, z.s., místní organizace Hradec Králové 

 
pořádají 

 

ÚZEMNÍ KOLO  
ZLATÁ UDICE 2017 

 
Místo:   Hradec Králové 
Termín:  26. - 28. května 2017 
Pořadatel:  ČRS, z.s. VčÚS a ČRS, z.s., MO Hradec Králové  
  
Ředitel soutěže:  PaedDr. Pavel Jankovský 
Technický ředitel: Ivan Pavlíček 
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Červený, Dis. 
Vedoucí RZ:  Zdeněk Novotný  
Vedoucí LRU: Aleš Počarovský 
Vedoucí RT:  Zbyněk Bačina 
Bodovací komise: Ing. Oldřich Škranc, členové odboru mládeže VčÚS 
Rozhodčí:  členové odboru mládeže VčÚS a MO ČRS Hradec Králové 
Zdravotník:  MUDr. Eva Richterová 
 
Přihlášky :  
 
Zašlete nejpozději do 14. 5. 2017 na adresu:  
Marie Pitrová, ČRS, z.s. Východočeský územní svaz, Kovová 1121, Slezské 
předměstí, 500 03 Hradec Králové nebo pitrova@regis.cz a v kopii na 
olda.skranc@tiscali.cz . 
 
Počet družstev je omezen na 10 (družstva jsou bez náhradníků). 
 
Startující : 
 
Členové ČRS. Družstvo tvoří 4 žáci a 1 žákyně (kteří v roce 2017 dosáhnou 
maximálně 15 let) a 1 dorostenec nebo dorostenka (kteří v roce 2017 dosáhnou 
maximálně 18 let). Žáka je možno nahradit žákyní, ale žákyni žákem ne. Dorostence 
nebo dorostenku je možno nahradit žákem nebo žákyní, avšak v tomto případě 
nemohou tito závodníci soutěžit v kategorii žáků (žákyň).. 
 
Součástí družstva při územní kole je 1 vedoucí družstva a 1 trenér. Ti zodpovídají za 
bezpečnost a chování svěřených dětí. 
 
Všichni účastníci jsou povinni mít u sebe kartičky zdravotní pojišťovny!!! 
 
Pravidla soutěže : 
Soutěž proběhne dle platných Směrnic k soutěži Zlatá udice platných od                 
22. 10. 2016. 

mailto:pitrova@regis.cz
mailto:olda.skranc@tiscali.cz


Místo soutěže : 
 
Územní kolo se uskuteční v Hradci Králové. 
 
RZ:  SPŠ, SOŠ a SOU, Hradební 1029, Hradec Králové (www.hradebni.cz) 
LRU:   řeka Orlice - od jezu v Malšovicích směrem k Malšovickému mostu. 
RT:  hřiště - TJ Sokol Malšova Lhota 
 
Organizační pokyny: 
 
1.  Doprava: 
 
Individuálně do místa konání. Místo setkání a ubytování účastníků územního kola 
Zlatá udice 2017 je v kempu „Stříbrný rybník“ v Hradci Králové (viz přiložený plánek, 
www.stribrny-rybnik.cz). 
   
2.  Ubytování: 
 
Všichni účastníci budou ubytováni v kempu „Stříbrný rybník“. Chaty po 9 osobách. 
Parkování vozidel je přímo v areálu u chatek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Stravování: 
 
Stravování bude zajištěno v restauraci areálu kempu „Stříbrný rybník“ a v areálu 
ČRS, z.s., MO Hradec Králové 
 
4.  Úhrada nákladů: 
 
Ubytování, stravu, cestovní náklady (2,50 Kč/km) a ceny hradí ČRS, z.s., VčÚS. 
Krmení a živé nástrahy si hradí družstvo samo.  
 
DOPORUČENÍ: 
 
Nutnost použití pokrývky hlavy při slunečném počasí během závodu LRU a RT.  
 

Jednotlivé MO ČRS odpovídají za případné škody způsobené nevhodným 
chováním účastníků soutěže! 

http://www.stribrny-rybnik.cz/


Technické pokyny: 
 
 
1. RYBÁŘSKÉ ZNALOSTI  
 
Test má 50 otázek. Prověřují se znalosti rybářského řádu, zákona o rybářství, stanov 
ČRS, soutěžních řádů RT a LRU, morfologie a anatomie ryb, čistoty vod a ochrany 
přírody a životního prostředí. Skladba testových otázek je dána směrnicí pro soutěž 
„Zlatá udice“ pro rok 2017. Poznávání ryb, rostlin a živočichů se prověřuje pomocí 
fotografií promítaných dataprojektorem podle „Seznamu ryb, rostlin a živočichů“ pro 
rok 2017 (20 druhů ryb, 15 druhů rostlin a 15 druhů živočichů). Psací potřeby a 
přezůvky s sebou. 
 
Soutěž proběhne v areálu školy SPŠ, SOŠ a SOU, Hradební 1029, Hradec Králové  
 
2. LOV RYB UDICÍ  
 
Loví se dle závodního řádu – lov ryb udicí na plavanou pro územní a národní kolo 
ZU. Hodnocení dle směrnice k soutěži Zlatá udice. Závodním úsekem je řeka Orlice 
– mezi jezem v Malšovicích a mostem u všesportovního stadionu. V řece Orlici se 
vyskytují převážně tyto druhy ryb: kapr, plotice, cejn, cejnek, ouklej, podoustev, 
okoun apod. Přístup k vodě je dobrý, výška břehu do 1 m. Hloubka vody je od 300 
do 600 cm. Šířka řeky 25 – 35 metrů.  

Zákaz používání patentek!!! 
 
3. RYBOLOVNÁ TECHNIKA  
 
Soutěží se v disciplinách 1 – 5 podle mezinárodního závodního řádu pro RT a jeho 
doplňků. Soutěž se bude konat na hřišti TJ Sokol Malšova Lhota. 
 
 
Během jednotlivých soutěží je zakázáno používání jakýchkoliv elektronických 
komunikačních zařízení pro soutěžící (mobilních telefonů, vysílaček, MP3 aj.). 
 
Přestupky se řeší okamžitě v průběhu soutěže a řeší je rozhodčí. 
 
Protest může podat vedoucí družstva do 30 minut po vzniku sporné situace.  
O oprávněnosti protestu rozhodne JURY. Protesty podávají vedoucí družstev nebo 
trenéři. Při podání protestu musí být složena kauce ve výši 500 Kč, která bude 
vrácena v případě, že JURY uzná oprávněnost protestu. V opačném případě tato 
kauce propadá pořadateli.  
 
S výsledky musí být seznámeni vedoucí družstev, a to před jejich oficiálním 
vyhlášením. 
 
 
 
 
 
 



POŘAD SOUTĚŽE 
 
 
 
Pátek 26. 5. 2017 
 
  8:00 - 15:00  možnost tréninku LRU na závodním úseku 
15:00 - 16:30  příjezd, prezence a ubytování – Autokemp Stříbrný rybník 
16:30   zahájení soutěže, slib závodníků a rozhodčích  
17:00 – 17:45 večeře v autokempu 
17:45 - 18:00        přesun do SPŠ, SOŠ a SOU, Hradební 1029, Hradec Králové  
18:00 - 20:30       soutěž RZ   
22:00   večerka 
22:00 - 23:00       porada vedoucích, losování sektorů LRU (tee pee v kempu) 
 
 
Sobota 27. 5. 2017 
 
  6:00     budíček 
  6:30 -   7:15           snídaně 
  7:15 -   7:45          přesun na závodní úsek 
  8:00 -   9:30          příprava na 1. závod LRU 
  8:30 -   9:00         kontrola návnad a nástrah 
  9:30 - 12:00        1. závod LRU 
12:00 - 13:00    vážení úlovků 
12:15 - 13.00           oběd v místě  
13:00 - 14:30     příprava na 2. závod LRU 
13:30 - 14:00     kontrola návnad a nástrah 
14:30 - 17:00     2. závod LRU 
17:00 - 18:00   vážení úlovků 
19:00      večeře – kemp 
21:45                 večerka 
22:00                porada vedoucích, losování RT (tee pee v kempu)                                                                                                                     
   
 
Neděle 27. 5. 2017 
 
  6:30     budíček 
  6:45 -   7:15           snídaně 
  7:15 -   7:30          přesun na hřiště 
  7:30 -   8:00          příprava, tréning 
  8:00 - 15:30       soutěž RT (oběd v průběhu soutěže v kempu) 
16:00 - 16:30     předání ubytovacích prostor 
16:30                  vyhlášení výsledků 

 
 
 
 
 



Plánek příjezdu do kempu „Stříbrný rybník“ v Hradci Králové 
 
GPS 50°12'11.519"N, 15°53'31.138"E 

 

 
 
 
 
Závod RZ - plánek příjezdu k SPŠ, SOŠ a SOU, Hradební 1029, Hradec Králové  
 

 
 
 



Závodní úsek LRU  

 

 
 
 
 
Závod RT – hřiště Malšova Lhota  
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