
Český rybářský svaz 

odbor mládeže SÚS Ústí nad Labem 

 

pořádá 

za podpory MŠMT  

 

 

ve spolupráci s MO ČRS Klášterec nad Ohří, Městem Klášterec nad Ohří, Obcí 

Perštejn, ZŠ a DDM Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov 
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Severočeský územní svaz Ústí nad Labem 

ve spolupráci s MO ČRS Klášterec nad Ohří, Městem Klášterec nad Ohří, Obcí Perštejn, ZŠ a DDM Klášterec nad Ohří, 

Petlérská 447, okres Chomutov 

za podpory MŠMT 

pořádají 

ve dnech 15. – 17. 5. 2015 

územní kolo rybářské soutěže pro děti a mládež 

Z L A T Á  U D I C E  2 0 1 5 
Pořadatelé:  

Ing. Ivan Bílý, Ph.D.            garant územního kola Zlatá udice  

Hana Dušková                      ředitel ÚK ZU 2015  

Radek Dušek                         hlavní rozhodčí                      

Hana Kottková                     ubytování a stravovaní  

                                                                          Ředitelé soutěží:  

                    Milan Jáhna                              lov ryb udicí  

                              Josef Eisenreich                       rybolovná technika  

                                  Milan Chudoba                        přírodovědné znalosti  

Technické zabezpečení, výsledkové listiny, 

 fotodokumentace: Pavel Endršt                                                                       

                                                                           Čestní hosté:  

                                                          Ing. Miloš Urych                         předseda SÚS ČRS Ústí nad Labem 

                                                         Ing. Tomáš Kava                         jednatel SÚS ČRS Ústí nad Labem  

                                                         Ing. Kateřina Mazánková            starostka města Klášterce nad Ohří 

                                    Zdeněk Kovalík                           starosta obce Perštejn 

                                                          Bc. Jaroslav Kohout                    tajemník města Klášterce nad Ohří 

                                                                 Jaroslav Ježek                              místostarosta města Klášterce nad Ohří 

                                                                            Ing. Libor Kocáb                         odbor životního prostředí 

                                                                            Jindřich Svoboda                         předseda MO ČRS Klášterec nad Ohří 

                                   



  

1. Přihláška  

Zašlete na přiloženém tiskopise nejpozději do 30. dubna 2015 na adresu:  

Hana Dušková  

Luční 657                        

Klášterec nad Ohří  

431 51  

nebo e-mail : livingraibow@gmail.com, sekrtariat@zskratka.cz 

Všichni soutěžící jsou povinni mít u sebe kartičky zdravotní pojišťovny, prohlášení zákonných zástupců dítěte, 

posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a členskou legitimaci ČRS!  

V případě, že nebude k dispozici ani jeden z uvedených dokladů, závodník nebude nominován do závodu!  

 2. Doprava  

Individuálně do místa konání územního kola Zlatá udice 2015 

ZŠ, DDM Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, Klášterec nad Ohří a ubytovna TJ Perštejn „Na kurtech“ (dále dle 

časového harmonogramu). Parkování vozidel v areálech. 

3. Ubytování 

Všichni účastníci ÚK Zlatá udice 2015 budou ubytováni  

v ubytovně TJ Perštejn „Na kurtech“. 

Parkování vozidel v areálech. 

Doporučujeme plavky, možnost návštěvy  

místního koupaliště. 

4. Stravování  

Stravování první den bude zajištěno ve školní jídelně ZŠ Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, další stravování 

bude zajištěno v restauraci U Chalupníka, Perštejn.   

5. Úhrada cestovních nákladů  

MO ČRS hradí svým účastníkům veškeré cestovní výdaje.  

DOPORUČENÍ:  Jednotné oblečení závodních družstev používat během celého závodu.  

Nutnost použití pokrývky hlavy při slunečném počasí během závodu LRU a RT.  Jednotlivé MO ČRS odpovídají 

za případné škody způsobené nevhodným chováním účastníků soutěže. 
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PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti  

..................................................................................................................................................................................... 

 

Datum narození ...............................................,  

bytem.................................................................................................................................................. ......................... 

............................................................................................................................. PSČ: .............................................. 

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a hygienik ani ošetřující lékař 

mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku 

s osobami, které onemocněli přenosnou nemocí. 

Dítě je schopno zúčastnit se letního dětského tábora. 

Dítě je dobrý plavec* - špatný plavec* - neplavec* 

Oznámení rodičů (alergie, dávkování léků, chování, zvyky aj.): ................................................ ............................... 

  

..................................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................................... 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

 

V .......................................... dne 15. 5. 2015 

............................................................. 

                                                                                                                          podpis zákonných zástupců dítěte 

* nehodící se škrtněte 

 

 

 

 

 

 



POSUDEK  O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE 

 

V souladu se zdravotními předpisy pro zotavovací akce rozhoduji závazně,  

 

že dítě ............................................................................................... datum narození ...... ........................................  

se může zúčastnit zotavovací akce (dle §8 zákona 258/2000 Sb.)  

Má tyto zdravotní omezení (choroby, operace, pravidelně užívané léky):  

..................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... ................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

 

Alergie na (pro případ lékařského ošetření uveďte, prosíme, zvláště alergické reakce na podané léky): 

..................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

V .......................................... dne .............................. 

 

............................................................. 

                                                                                                                                    razítko a podpis lékaře 

 

Poznámka: 

„Posudek“ vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje.  

Tento posudek je platný 1 rok od data vydání a může být použit pro více akcí v průběhu roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Územní kolo Zlaté udice se řídí směrnicí platnou pro rok 2015, schválenou odborem mládeže rady ČRS.  

 1. RYBÁŘSKÉ ZNALOSTI  

Soutěží se podle směrnice pro rybářskou soutěž Zlatá udice. To znamená, že vědomostní test je 

sestaven podle otázek uvedených ve směrnici odboru mládeže rady ČRS. Test bude obsahovat 50 

otázek, které se týkají rybářského řádu, zákona o rybářství, stanov ČRS, závodních řádů LRU a RT, 

morfologie a anatomie ryb, čistoty vod a ochrany přírody a životního prostředí. Další částí soutěže je 

poznávání rostlin, ryb a živočichů v živém stavu.  

Upozornění: Zákaz vracení se k exponátům!!!  

Jednotlivé soutěže v rybářských znalostech nejsou časově omezeny.  

2. LOV RYB UDICÍ  

Loví se dle směrnice Zlatá udice pro LRU. Hodnocení dle téhož dokumentu.  

Zákaz vnadění patentkami!!!  

Závodní úsek: Soutěž proběhne ve dvou kolech na Ohři 11- 441 045  

Výskyt ryb: plotice obecná, lín obecný, kapr obecný, okoun říční, karas, pstruh atd.  

Krmení (nástrahy a návnady) si zajistí jednotlivé MO ČRS.  

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné časové posuny.  

3. RYBOLOVNÁ TECHNIKA  

Soutěží se v disciplínách 1 – 5 podle platného mezinárodního závodního řádu FCS/ICF 2000,  

pro juniorskou a žákovskou kategorii, upravenou dle směrnic Zlatá udice. 

Družstvo, které se nezabývá v plné šíři rybolovnou technikou, vždy nahlásí rozhodčímu, které 

disciplíny se nezúčastní.  

Protesty: Podává pouze vedení družstev (písemně) po zaplacení poplatku ve výši 100,- Kč,  

který v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele.  

  

Protesty se přijímají proti regulérnosti soutěže do 15 min. po skončení soutěže,  

k vyhlášeným výsledkům do 30 min. po vyhlášení výsledků dne. 

 

 



 

Pátek 15. 5. 2015  

15:00 – 15:30 Příjezd, prezentace, ubytování  

15:30 – 16:00 Zahájení územního kola Zlatá udice 2015  

16:00 – 18:30 Soutěž rybářské znalosti 

18:30 – 19:00 Večeře 

19:00 – 20:00 Zábavný program, losování sektorů na soutěž lov ryb udicí,  

                        1. závod + porada vedoucích 

20:00 – 20:30 Vyhlášení výsledků RZ  

20:30 – 21:00 Odjezd do místa ubytování, ubytování 

22:00 Večerka  

 

Sobota 16. 5. 2015  

6:30 Budíček  

7:00 – 7:30 Snídaně  

7:30 Odjezd na závodní úsek LRU  

8:00 – 9:00 Příprava na 1. závod LRU  

9:00 – 11:00 1. závod LRU  

11:00 – 11:30 Vážení úlovků  

11:30 – 12:30 Oběd  

12:30 – 12:45 Rozlosování na soutěž lov ryb udicí, 2. závod  

12:45 Odjezd na závodní úsek LRU 

13:15 – 14:15 Příprava na 2. závod LRU  

14:15 – 16:15 2. závod LRU  

16:15 – 16:45 Vážení úlovků  

16:45 Odjezd do místa ubytování  

19:00 – 20:00 Večeře  



20:00 – 20:30 Vyhlášení výsledků LRU  

20:30 – 21:30 Zábavný program 

22:00 Večerka  

22:00 – 23:00 Porada vedoucích 

 

Neděle 17. 5. 2015 

6:30 – 8:00 Budíček + snídaně, svačina (balíček)  

8:00 – 11:00 Závod v rybolovné technice  

11:00 – 12:00 Oběd + balíčky  

12:00 – 13:00 Slavnostní vyhlášení výsledků ÚK Zlatá udice  

13:00 – 14:00 Odjezd účastníků ZU 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Družstvo (MO ČRS) ………………………………………  

 

Žák: ……………………………………………………………  

   

Žák: ……………………………………………………………  

   

Žák: ……………………………………………………………  

  

Žák: ……………………………………………………………  

   

Žákyně: ………………………………………………………..  

  

Junior: …………………………………………………………  

  

  

Žákyně může nahradit jak žáka, tak i juniora.  

Žák může nahradit juniora.  

Žákyni není možné nikým nahradit.  

   

Vedoucí: ……………………………………………….  

  

Trenér: ………………………………………………….  

 

 



 



 

 

 

 



  

 

PÁTEK - večeře – masové koule v rajské omáčce +       

                                těstoviny/knedlík 

 

SOBOTA - snídaně - švédský stůl 

                    svačina - obložená bageta 

                    oběd – vývar, svíčková omáčka, knedlík,  

                    svačina - sušenka, jogurt/pudink/, jablko 

                    večeře - zapečené těstoviny 

 

 NEDĚLE - snídaně - párek, pečivo 

                     oběd -  zeleninový vývar,  

                                 bramborová kaše, řízek, zeleninový salát 

 


