
                                           Zpráva z mezinárodní akce 
 
Název akce :  Mistrovství světa veteránů LRU plavaná 2017 
Místo akce : Srbsko, Kanjiža 
 
Zabezpečením akce byl pověřen SO LRU  Ing.Jan Heidenreich 
Počet účastníků : 8 
Vedoucí : Mgr. Tamara Heidenreichová 
Asistenti : Radek Chromý, Pavol Mihál 
Závodníci : Ing.Jan Heidenreich, Miroslav Melcher, Pavel Prášek, Vojtěch Maštera, Ing.Jiří                  
                    Volák 
Časový harmonogram akce : 4.- 11.6.2017 
Doprava : individuální vlastními vozidly 
Ubytování : hotel Aqua Panon Kanjiža 
 
Průběh mistrovství světa  : 

- Závodní úsek byl vytyčen na zavlažovacím kanálu Kanjiža ( Kiriš ), který byl 25-30m 
široký, 1,5 – 2,5m hluboký, stojatá voda 

- Výskyt ryb :  drobný kapr, karas, cejn, sumeček americký, ouklej 
- Způsob lovu :  zkrácená dělička, plná dělička ( 11,5m ), odhoz nebyl příliš účinný 
- Živé návnady a nástrahy : patentka malá, patentka velká, hnojáci, kukly, červi, pinki 
- Vnadící směsi : Milo, Sensas, MVDE, tmavá hlína, světlá hlína, koler, bentonit 
- Tréninky : lovili jsme kolem 15-ti až 30-ti ryb za trénink v celkových hmotnostech 

1000 až 3500 gr. 
- Vlastní závod : první závodní den výborně vyšel Pavlu Práškovi, který zvítězil 

v sektoru úspěšným odlovováním malých kapříků 3 m od břehu za travinovým 
porostem. Jan Heidenreich se ve svém sektoru umístil na druhém místě při lovu na 
plnou děličku. Miroslav Melcher se umístil na pátém místě při lovu na plnou 
děličku. Příliš se nedařilo Vojtovi Mašterovi, který se při lovu na plnou děličku 
umístil na jedenáctém místě. 

- Druhý závodní den se na třetím místě v sektoru umístil Jan Heidenreich, Vojta 
Maštera na čtvrtém místě, Mirek Melcher na sedmém místě. Všichni lovili na plnou 
děličku. Pavel Prášek lovil u břehu na krátký prut a bohužel se umístil na třináctém 
místě. 

- Ukázalo se, že nejlepší taktikou byl trpělivý lov na plnou děličku s těžšími splávky 1 
gram až 2 gramy u dna.  Poněvadž poměrně foukal vítr, bylo nutno pravidelně 
kalíškovat patentku a stříhané hnojáky slepené bentonitem v hlíně. V nedělním 
závodě se ke konci závodu při ustávání větru také osvědčil lov na miniaturní splávky 
0,1 až 0,2 gramy s pomalým propadáváním nastražené patentky, kterou větší ryby, 
kapříčci, karásci a cejnci sebrali v mezivodě.  

- Problémem byly v obou závodech mrňaví sumečci američtí, kteří téměř nic nevážili 
a pořádně nás ostrými jedovatými ostny dobodali. 
 
 
 



      Mistrovství světa se zúčastnilo 16 družstev a celkově jsme se umístili na 4. místě 
se ztrátou dvou bodů na medaili, což nás velmi mrzelo, poněvadž teď víme, že jsme 
na tu bednu určitě měli. Chyběli snad dvě, tři rybičky. Ale tak to chodí. 

 
1. Francie          22 bodů 
2. Maďarsko     42 bodů 
3. Holandsko     44 bodů 
4. ČR                    46 bodů 
5. Itálie                49 bodů 
6. Anglie              49 bodů 

atd. 
 
V jednotlivcích : 
 
Jan Heidenreich  5. místo 
Miroslav Melcher 16.místo 
Pavel Prášek 19. místo 
Vojtěch Maštera 22. Místo 
 
Celkem : 73 účastníků 
 
         Dokázali jsme si však, že patříme v této kategorii ke světové špičce a věříme, že to 
příště cinkne.  
       Děkujeme sportovnímu odboru za pomoc při úhradě startovného. Veškeré náklady 
si účastníci hradili ze svého. 
 
 
V Lošticích 11.8.2017 
 
                                                                                                             Ing. Jan Heidenreich 

 
 
 
 
 


