
 
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ 

Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko 
odbor rybolovné techniky 

 
 

 

Vás zve na  
 

 

 
Moravskoslezský halový Grand Slam 

v rybolovné technice 
 

 

 
  8. 12. 2018   VÁNOČNÍ TURNAJ   pořadatel MO Bohumín 
22. 12. 2018   HALOVÝ TURNAJ V RT  pořadatel MO Litovel 
  5. 1. 2019   NOVOROČNÍ TURNAJ  pořadatel TJ Sokol Kunčice p. O. 

      9. 2. 2019  CHACHAR CUP – RT (finále) pořadatel MO Ostrava    



 
 
Informace:  
 

• Moravskoslezský halový Grand Slam je složen ze série čtyřech závodů 
 

• Závody jsou pořádány různými místními organizacemi a každý pořádající má možnost si 
stanovit pravidla svého závodu, tedy i startovné a kategorie. 
 
 

Vyhodnoceny budou tyto kategorie:  
 

• Děti do 15 let   žáci, žákyně  
• Mládež do 18 let  junioři, juniorky 
• Dospělí nad 18 let muži, ženy 

V případě přechodu z mladší do starší kategorie bude závodník vyhlášen v kategorii starší. 

 

Celkové vyhodnocení Grand Slamu: 
 

• Z každého závodu se závodníkům počítá součet bodů pouze ze dvou disciplín D3 
(arenberg) a D4 (skish) (V případě, že se v jednom závodě hází tyto disciplíny vícekrát, 
započítá se závodníkovi pouze jeden, lepší výsledek.) 
 

• Po absolvování posledního závodu se každému závodníkovi škrtne součet bodů 
z nejhoršího závodu (nejnižší výsledek po čtyřech závodech) a body ze zbývajících tří 
závodů se sečtou. V Halovém Grand Slamu zvítězí závodníci s nejvyšším součtem bodů 
z těchto tří závodů. (V případě stejného součtu bodů rozhoduje vyšší počet „100b“ 
hozených v jednotlivých disciplínách, v případě shody i v tomto případě, se závodníci 
umístí na stejném místě.) 
 

• Vyhodnocení celé série závodů proběhne vždy na posledním halovém závodu sezony 
označeném jako „Finále Moravskoslezského halového Grand Slamu v rybolovné 
technice“ 
 

• Do série halových závodu budou počítány pouze výsledky závodníků Moravskoslezského 
ÚS 

 
 

 

 

Propozice k jednotlivým závodům jsou přiloženy na dalších 
stránkách. 

 



Odbor rybolovné techniky při ČRS Územním svazu pro Severní Moravu a Slezsko, 
ČRS místní organizace Bohumín a Dům dětí a mládeže Bohumín pořádají 

VÁNOČNÍ TURNAJ 
JARDY GROSMMANA  

V RYBOLOVNÉ TECHNICE 
8. prosince 2018 od 7:30 do 16:00 hodin

v tělocvičně Domu dětí a mládeže Fontána, Janáčkova 715, Bohumín (za Parkem P. Bezruče) 
(GPS: 49º 54'32.933"N,  18º21'47.915" E) 

Vstup je zdarma. Pro osoby, které se zúčastní soutěže, je stanoveno startovné ve formě 
vhodného věcného dárku v hodnotě cca 30,- Kč, vánočně zabaleného, který bude před 

závodem uložen pod vánoční stromeček a po turnaji se tak stane jinému dárkem i překvapením. 

Závodí se v disciplínách č. 3, 4, 5. Disciplína č. 5 se hází bez převazu Ø 0,25 mm, pouze 
vlascem Ø 0,18 mm a speciální zátěží, kterou obdrží každý závodník na místě.  

KATEGORIE 1. Mladší žáci + žákyně, 2. Starší žáci + žákyně, 3. Junioři + juniorky,
4. Mladší muži + ženy, 5. Starší muži + ženy.

Soutěžící budou mít možnost zapůjčení prutů. Během akce bude zajištěno občerstvení. 
Pro vstup do tělocvičny je nutno mít přezůvky. 

7.30 – 8.00 – prezence
 8.00 – 16.00 – soutěž 

Přihlášky účastníků (s datem narození) zasílejte na: e-mail: ViziloOkoun@seznam.cz 
mobil: 739 868 314, 775 347 021, Facebook: breta casting team do  4. 12. 2018 

Pořadatelé: 
Ředitel závodu:  ing. Drobek Kamil 
Technický ředitel:   Kedzior Břetislav 
Garant závodu:  Plachý Jiří 
Hlavní rozhodčí:  Vladyka Patrik 
Zástupce hlavního rozhodčího: Jaroš Petr 
Bodovací komise:   Plachý Jiří 
Zdravotník:   Vladyková Lucie 
Vedoucí stavěcí čety:  Bernatík Radek 
Občerstvení:   Bernatíková Kateřina, Sluková Jana 

Hosté: 
Ředitel DDM Bohumín   Mgr. Veselý Ondřej
Hospodář Gliňoče           Malinovský Jiří

mailto:ViziloOkoun@seznam.cz


ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s., 
MO Litovel, Palackého 1162/29a, 784 01 Litovel, 

pozvánka na 

Halový turnaj v Rybolovné technice 

Kdy:   22. prosince 2018, sobota 

Kde:   Sportovní hala ZŠ Vítězná ul. č. 1250 
(zsviteznalitovel.cz/hala/hala.htm) 

Hází se:  
1, 2x zátěž Arenberg a 2x zátěž Skish 
2, 2xMulti  

Při shodném součtu bodů rozhoduje vyšší počet 100, případně lepší součet v Arenbergu, 

Vyhodnoceni budou 3 nejlepší závodníci 
s nejvyšším celkovým součtem bodů v těchto kategoriích: 

Kategorie: 
1, dospělí   -  muži, ženy,  S+A+MS 
2, junioři   -  15-18 junioři, juniorky, S+A+MS 
3, žáci        - do 15 žáci, žákyně, S+A 
4, žáci Multi – do 15 let, MS 

Startovné: 60,-- Kč za osobu 
(v ceně svačina, bufet v provozu po určitou část  závodu) 

Harmonogram: 
8:00 - 8:30  zápis, trénink 
8,30 - 15:00 Závod 
15:15 Vyhlášení výsledků 

Doplňující informace: Pro vstup do tělocvičny je nutno mít přezůvky. 

Přihlášky: Zasílat na email 76random@gmail.com,  do 9. 12. 2018 
Do přihlášky uvádět i ročník narození závodníka a v jakých disciplínách bude závodník soutěžit. 
Na základě počtu účastníků jsou  možné úpravy harmonogramu. 

Kontakt: Jan Bombera, 76random@gmail.com , tel. 605 100 385 

mailto:76random@gmail.com
mailto:76random@gmail.com


TJ Sokol Kunčiče pod Ondřejníkem  
 
 

Vás srdečně zve na 
 

NOVOROČNÍ HALOVÉ ZÁVODY V 
CASTINGU 

 
Kdy: 05. 01. 2019 

 
Kde: Tělocvična TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem 

 
Kategorie: Žáci + žákyně 3, 4, 5 

Junioři + juniorky 2, 3, 4, 5, 8 
Muži + ženy 2, 3, 4, 5, 8 

 
Dis. 2: Prut a šňůra budou poskytnuty pořadatelem (vlastní vybavení zakázáno) 

Dis 5: Vlasec 0,18, bez předvazu 
Zátěže dodá pořadatel 

 
Startovné: 100,-- Kč za osobu 

(v ceně teplé jídlo + pití, bufet v provozu po dobu závodu) 
 

Harmonogram:  
 8:00  -  8:30 Prezence 

8:30  -  9:00 Trénink 
9:00  - 16:00 Závod 
      16:00 Vyhlášení výsledků 

Doplňující informace:  

Pro vstup do tělocvičny je nutno mít přezůvky.  

Přihlášky:  
Zasílat na email svetelsky.karel@seznam.cz 

Zasílat do 31. 12. 2018 

Do přihlášky uvádět i ročník narození závodníka 

 
 
 

Těšíme se na Vaši účast 

mailto:svetelsky.karel@seznam.cz


ČRS MO Ostrava  ve spolupráci s odborem rybolovné techniky při ČRS ÚS Ostrava 
Vás zvou na:  

Chachar CUP – RT 
(Finále halového Grand Slamu RT) 

Datum  
9. 2. 2018 

Místo závodu  
Hala míčových sportů – TJ Ostrava  
Varenská 3098/40a, 702 00 Moravská Ostrava 

Informace k závodu 
• Startovné: 60 Kč za osobu

(V ceně svačinka, bufet nebude otevřen!)
• Vstup do tělocvičny pouze v přezůvkách
• Závodí se v disciplínách D3 a D4 + D8 (bude vyhlášen zvlášť)

(Při shodném součtu bodů rozhoduje vyšší počet 100, případně lepší součet z d4.)
Kategorie 

• Do 12 let - žáci, žákyně - do r. 2007 včetně 
• Do 15 let - žáci, žákyně - do r. 2004 včetně 
• Od 16 do 18 let - junioři, juniorky - do r. 2001 včetně 
• Nad 18 let - muži, ženy - r. 2000 a starší 

Časový harmonogram 
 8:00 –  8:30 
 8:15 –  8:45   
 8:45 –  8:50 
 8:50 – 14:30 

Příjezd a prezence 
Trénink 
Zahájení závodu 
Závod  
Vyhlášení výsledků 14:30 – 15:00 

Organizátoři 
Ředitel závodu:  Jiří Plachý 
Technický ředitel: Břetislav Kedzior 
Hl. rozhodčí:   Prudil Petr  
Bodovací komise: Plachá Zuzana 

Přihlášky (s datem narození) zašlete prosím nejpozději do 1. 2. 2018 na 
email: jpyrik@centrum.cz, 
nebo mobil: 775 431 507 

Na později došlé přihlášky nemusí být brán zřetel! 

Těšíme se na Vaši účast 

mailto:jpyrik@centrum.cz
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