
 

 
 
 

 
 
 

RSK Přerov-PRESTON ve spolupráci s MO MRS Břeclav 
 

pořádá 
 

První závod ze seriálu 
 

SARFIX SUPERCUP 2010 
- 

MAZAL ŮV MEMORIÁL 
 

Bodovaný dvoudenní pohárový závod jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou 
 
DATUM KONÁNÍ :  10. 4. – 11. 4. 2010 
 
MÍSTO KONÁNÍ:  Odlehčovací rameno řeky Dyje v Břeclavi. 
 
ORGANIZAČNÍ VÝBOR:   Ing. Zdeněk Vaněk – garant závodu 

Miroslav Kolínek – ředitel závodu a hlavní rozhodčí 
Ing. Bc. Gustav Lakoš – příprava trati 
Jiří Matej – příprava trati  
Ing. Josef Mašek – příprava trati 
Bc. Eva Kolínková – výsledkový servis 

 
Mazalův memoriál je pořádán jako dvoudenní závod jednotlivců. Soutěží se dle platného 
soutěžního a závodního řádu LRU – plavaná ČRS. 
Vyhodnoceni budou nejlepší závodníci v celkovém pořadí, dále nejlepší junioři a ženy, pokud 
budou alespoň tři v každé kategorii. 



Ceny pro nejlepší závodníky věnuje pan Pavel Šustr, majitel firmy Chytil a dovozce značek 
Sarfix, Preston a Cralusso do ČR. 
 
 
VYHODNOCENÍ SARFIX SUPERCUP: 
 
Mazalův memoriál je prvním závodem z třídílného seriálu závodů SARFIX SUPERCUP 
2010. Druhým závodem tohoto seriálu je Vltavský pohár (31.7. - 1.8.) a třetím závodem je 
Přerovský pohár (21.8. - 22.8.). Zároveň s vyhodnocením Přerovského poháru bude 
vyhodnocen i celý seriál SARFIX SUPERCUP 2010. Tři nejlépe umístění závodníci získají 
poháry. Kritériem pro hodnocení výsledků v seriálu SARFIX SUPERCUP 2010 jsou body 
získané ze závodů seriálu do žebříčku LRU.  
 
 
SOUTĚŽ O FINANČNÍ CENU: 
 
Do seriálu SARFIX SUPERCUP 2010 je dále vložena soutěž o finanční cenu. Každý, kdo se 
této soutěže bude chtít zúčastnit, vloží vklad ve výši 1.000,- Kč. Celkový vklad bude rozdělen 
mezi tři nejlépe umístěné účastníky této soutěže v SARFIX SUPERCUP 2010. Kritériem 
umístění v soutěži o finanční cenu jsou body získané do žebříčku LRU ze všech závodů 
seriálu SARFIX SUPERCUP 2010. Vklad lze zaplatit při prezenci Mazalova memoriálu. 
Do soutěže lze vstoupit i v dalších dvou závodech, avšak vstoupit mohou pouze ti zájemci, 
kteří na předchozích závodech nestartovali. První umístěný obdrží 50% celkového vkladu, 
druhý umístěný 30% a třetí 20%. 
 
 
OMEZENÍ KRMENÍ: Stejně jako v minulém roce i pro rok 2009 dochází k omezení 

množství krmení na 8 litrů krmení (včetně hlíny) a živých 
nástrah a návnad na 1,5 litru, z toho max. 0,75 litru malé 
patentky. Velká patentka je povolena pouze na háček. 

 
ZÁVODNÍ TRAŤ: Stojatá až mírně tekoucí voda, hloubka 1,5 – 3 metry, dno tvoří  

navezený makadam, místy s nánosem bahna. Břeh dobře přístupný, 
travnatý, svažitý. Loví se v úseku nad mostem. Pokud bude  
přihlášeno dostatečné množství závodníků v kategoriích U14 a U18, 
budou pro tyto kategorie připraveny samostatné sektory. 

 
VÝSKYT RYB: Cejn, plotice, perlín, cejnek malý, kapr, okoun, jesen, karas, ouklej, 
 
STARTOVNÉ: Startovné je stanoveno na 400,- Kč za jednoho závodníka, kategorie  

U22, U18, U14 platí 200,- Kč. Startovné bude vybíráno při prezentaci. 
 
PŘIHLÁŠKY : Přihlašujte se prosím e-mailem, telefonicky nebo poštou: 
 

miroslav2.kolinek@eon.cz    Miroslav Kolínek 
Lidická 127 

Tel: 721 752 381    690 03 Břeclav 
 
 
 



VŠICHNI ZÁVODNÍCI SOUTĚŽÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!!! 
 
Z důvodu omezené kapacity závodního úseku je maximální počet účastníků stanoven na 60 
závodníků v kategorii dospělých (včetně U22) a 40 závodníků v kategoriích U18 a U14. 
Jediným kritériem je datum doručení přihlášky. Přijetí každé přihlášky Vám e-mailem nebo 
telefonicky potvrdíme, proto do přihlášky uveďte i Váš telefon. 
Přihlášky zasílejte nejpozději do středy 7. 4. 2010.  
 
ČASOVÝ ROZVRH:   
 
Pátek  9. 4. 2010   trénink na závodním úseku 
 
Sobota 10. 4. 2010     9:00 – 10:00   prezentace na závodním úseku u mostu 

10:00 – 11:00   losování 
12:00 – 13:55   příprava 
13:55 – 14:00   hlavní vnadění 
14:00 – 17:00   závod 
17:00 – 18:00   vážení úlovků 

 
Neděle 11. 4. 2010     7:00 – 8:00    losování 

9:00 – 10:55  příprava 
10:55 – 11:00  hlavní vnadění 
11:00 – 14:00  závod 
14:00 – 15:00  vážení úlovků 
16:00 – 16:30  vyhlášení výsledků, předání pohárů a cen vítězům 

 
 
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
 
V průběhu pátečního tréninku je zakázáno sakování ryb, ryby musí být bezprostředně 
po ulovení vráceny zpět do vody. 
 
Všichni závodníci musí mít platnou povolenku pro lov na revírech MRS. Pokud tuto 
povolenku nevlastníte, uveďte to prosím do přihlášky a pořadatel Vám zajistí jednorázovou 
povolenku platnou po dobu závodu a pátečního tréninku. Cena povolenky je 50,- Kč 
a vyzvednout si ji můžete v pátek přímo na závodní trati u M. Kolínka, nebo v sobotu 
při prezenci.  
 
Zahraniční závodníci musí mít navíc platný rybářský lístek pro ČR, rybářské lístky 
po předchozí domluvě zajistí pořadatel. Cena RL je 100,- Kč, platnost je 1 rok. (lze využít 
i pro ostatní závody v ČR v roce 2010, tj. SARFIX SUPERCUP, Mušovský maraton, 
MeMiČR, atd.) 
 
Závody se konají v chráněné krajinné oblasti Niva Dyje, kde je zakázán vjezd a parkování 
motorových vozidel. Po dobu pátečního tréninku a v průběhu obou závodních dnů bude platit 
výjimka MěÚ Břeclav a Policie ČR Břeclav pro vjezd a parkování motorových vozidel 
závodníků, pořadatelů i diváků. Všechna auta budou parkovat na asfaltové obslužné 
komunikaci a travnaté ploše souběžně s hrází odlehčovacího ramene směrem od mostu proti 
proudu řeky (bude vyznačeno pořadatelem).  



UBYTOVÁNÍ : 
 
 Pořadatel nezajišťuje ubytování, je však možné si ho zajistit na těchto kontaktech: 
 

Domov mládeže SPŠ       724 645 834   http://domov.spsbv.cz/ 
Hotel Imos                        519 326 118  www.hotel-imos@vhs-breclav.cz 
Hotel Rose                        519 374 083  http://web.bvnet.cz/hotel.rose/ 
 

 
OBČERSTVENÍ: 
 
Na turistické základně poblíž závodní trati bude stánek s občerstvením a sociální zařízení 
pro závodníky i doprovod. 
 
 
Těšíme se na Vaši účast. 
RSK Přerov-PRESTON 


