
Druhé kolo AWA-S CUPU 2017 – Dyje 7 – Pasohlávky 

  

Pořádá odbor MRS LRU v plavané, sekce feeder 

ve spolupráci s MO MRS Brno 

  

Termín: 26. 8. 2017 

Revír: 461 026 – Dyje 7 – vodní nádrž Mušovská, úsek Pasohlávky. 

  

Organizační výbor: 

Ředitel závodu: Radek Černý 

Garant závodu: Radek Pečta 

Hlavní rozhodčí: Lucie Černá 

  

Popis závodního úseku: 

Závodní trať se nachází na nádrži Mušov, jihovýchodně od obce Pasohlávky. Jedná se o vodu 

stojatou, hloubka 1–2,5 m, břeh zpevněný, kamenitý. 

  

Výskyt ryb: 

Kapr obecný (Cyprinus carpio), cejn velký (Abramis brama), cejnek malý (Blicca bjoerkna), 

plotice obecná (Rutilus rutilus), jelec jesen (Leuciscus idus), okoun říční (Perca fluviatilis), 

ouklej obecná (Alburnus alburnus). 

  

 Pravidla: 

Soutěží se dle Soutěžního a Závodního řádu LRU Feeder a dle upravených pravidel AWA-S 

feeder cupu pro rok 2017. Dále je zákaz používání echolotu. Mapování dna je povoleno pouze 

olovem nebo krmítkem bez háčku. Odkaz na pravidla AWA-S cupu: 

http://feederpoint.cz/awa-s-cup/awa-s-cup-2017-2/ 

  

Množství návnad a nástrah: 

Na jedno kolo tříhodinové kolo: sypké krmení omezeno na 6 litrů, živé návnady a nástrahy 

1,5 l. 

Patentka není povolena!! 

  

http://feederpoint.cz/awa-s-cup/awa-s-cup-2017-2/


Startovné: 

Placeno před prvním kolem závodu. 

  

Oficiální trénink: 

Oficiální trénink není stanoven, probíhá dle BPVRP. Závora bude otevřena v pátek cca od 12 

hod. 

. 

Sraz závodníků: 

Bude v sobotu 26. 8. 2017 v 6:00 hod. přímo na závodním úseku – na louce za závorou. 

Nelze vjet auty na asfaltovou cestu na koruně hráze – slouží pouze jako cyklostezka. Parkovat 

se bude na travnaté louce mezi odvodňovacím kanálem a hrází – pouze v suchém období. V 

případě mokré louky se parkuje pouze před závorami po obou stranách silniční komunikace 

Pasohlávky – Brod nad Dyjí. Zodpovídáme za stav louky, nesmí být vyjeté koleje, odhozené 

odpadky apod. 

Upozorňujeme na možnost zvýšeného provozu cyklistů na hrázi!!!! 

  

Souřadnice srazu: Loc: 48°53’20.912″N, 16°31’41.3″E 

Odkaz: https://mapy.cz/s/1VuSR 

  

Časový harmonogram – Sobota 26. 8. 2017: 

6:00 – 6:15 prezence 

6:15 – 6:45 losování 

6:45 – 7:00 přesun na závodní úsek 

7:00 – 8:30 příprava 

8:30 – 11:30 první závod 

11:30 – 12:15 vážení 

12:15 – 13:00 losování a přesun na závodní úsek 

13:00 – 14:30 příprava 

14:30 – 17:30 druhý závod 

17:30 – 18:15 vážení 

18:45 vyhlášení výsledků a předání pohárů 

  

Občerstvení bude zajištěno. Ubytování organizátor nezajišťuje. 

  

 

https://mapy.cz/s/1VuSR


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

V průběhů tréninků 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 a v ní zapsanou 

docházku (datum a revír „Dyje 7“) a registraci sportovce LRU Feeder, není potřeba mít 

vylepenou známku. 

  

Povolenky lze zakoupit pondělí až pátek 7:00 – 15:00 hod. v Pasohlávkách v budově Pálava 

s.r.o. www.palavasro.cz  nebo každý den 4:30 – 17:00 hod. (resp. 5:30 – 15:00 v září a říjnu) 

u zpracovny ryb www.povolenkymusov.cz. 

Pořadatelé si vyhrazují právo změny. 

 

http://www.palavasro.cz/
http://www.povolenkymusov.cz/

