rybářství

Pohár předsedy ČRS

v lovu kapra

Střední rybářská škola
a VOŠ VHE, Vodňany

Loni na jaře vznikla sekce položená SÚS
ČRS, jejímž cílem je mj. pořádat závody podle
mezinárodních pravidel FIPSed. A přesně to
se vůbec poprvé v historii ČR již brzy stane!
Ve dnech 18.–21. října 2018 proběhne
v Račicích Pohár předsedy ČRS v lovu kapra.
text: Miroslav Poupa, vedoucí LRU položená SÚS ČRS

J

e mi ctí, že jsme získali záštitu předsedy ČRS a jsem hrdý, že se nám
podařilo dohodnout patrně nejférovější vodu pro závody v Česku –
veslařský kanál Račice.
V čem je Pohár předsedy ČRS v lovu kapra jedinečný?
Ve srovnání se zbytkem světa máme 20 let zpoždění! Zatímco my chystáme teprve první závody podle FIPSed pravidel na našem písečku, na
podzim proběhne už 20. MS v lovu kapra. Úroveň bude vysoká. Vždyť
bude závodit např. Josef Konopásek (vicemistr světa v plavané) v dvojici s Miroslavem Ešpandrem (dvojnásobný vítěz IBCC na Balatonu)
a spousta dalších borců. Jde o první ročník a pevně doufám, že se nám
tento počin podaří přetavit v tradici. Kdy jindy být u toho než právě na
samotném začátku? Ten primát vám/nám už nikdo nikdy nevezme!
Podmínky budou férové. Každý tým bude mít k dispozici 20 m na břehu
a stejně široký pás i na vodě. Nalevo i napravo od jejich soutěžního sektoru bude „hluchá zóna“ o délce 56 m, kam se nesmí nahazovat a ani krmit.
Všechna lana budou spuštěna ke dnu – bude se lovit na celou šíři kanálu.
Soutěží se dle FIPSed pravidel. Uvedu aspoň krátký výtah z pravidel:
Soutěž trvá 72 hodin nonstop (výjimka nám byla již udělena). Závod je
určen pro dvoučlenné týmy. Bodované ryby jsou kapr a amur od hmotnosti 1500 g. V době od 18.30 do 8.00 h je povoleno krmit jen kobrou
či prakem. Jsem zvědavý na taktiku krmení jednotlivých týmů – právě
zde se dá mnoho získat i ztratit. Chytá se i na partikl. Nesmí se používat
echoloty ani zavážecí lodičky – vše proběhne pouze ze břehu. V první
řadě hrajeme o čest a slávu.

pořádá:
Dny otevřených dveří
ve dnech 20. 10., 3. 11. a 8. 12. 2018
vždy v sobotu od 9.00 do 14.00 hodin
více na www.srs-vodnany.cz, tel. 383 382 410

Přijďte podpořit své favority či známé!
Areál bude pro veřejnost otevřen každý den od rozbřesku do soumraku. Vezměte rodinku, kamarády a udělejte si výlet k veslařskému areálu
v Račicích.
Omezení pro rybáře
Revír 441 501 – Veslařský kanál Račice bude v termínu 15.–21. října
2018 pro rybářskou veřejnost uzavřený. Za omezení se omlouváme a děkujeme za pochopení.
Cíle
Vzdáleným, nikoliv však nereálným, cílem LRU položená je pomoci
vychovat v našich řadách šikovné závodníky, kteří budou mít dostatek
znalostí, praxe i zkušeností k tomu, aby jednou důstojně reprezentovali
naši zemi na oficiálním MS v lovu kaprů. K tomu je třeba si dokonale
osvojit mezinárodní pravidla FIPSed. Začínáme právě na Račicích. Za
organizátory slibuji, že uděláme maximum pro zajištění férovosti, hladkého průběhu celého klání a spokojenosti závodníků.
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Pokračování čtěte v tištěné verzi v Rybářství číslo 10.

