
O Mistra Mušova 

 

 

Odbor LRU Feeder ve spolupráci s MRS, z.s. Brno pořádá nebodovaný 

feederový závod jednotlivců O Mistra Mušova na revíru Dyje 7. 

 

Termín: 7.4.2018 

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

Organizační výbor: 

Ředitel závodu: Jakub Šabata 

Garant závodu: Radek Černý 

Hlavní rozhodčí: Milan Novotný 

Jury: bude stanovena z řad závodníků 

 

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. Na hrázi vede cyklostezka. 

Rybí obsádku tvoří převážně cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, karas stříbřitý a kapr 

obecný. Dále jsou loveny ouklej obecná, okoun říční, lín obecný, perlín ostrobřichý, bolen 

dravý a jelec jesen. 

Pravidla: 

Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí. Soutěží se dle Závodního a Soutěžního řádu 

LRU Feeder (viz. www.rybsvaz.cz) s následujícími úpravami: 

Množství krmení a návnad je stanoveno na 8 litrů na jedno kolo. Krmivo a návnady musí být 

přirozeného původu, složeno z přírodních substancí, nejsou povolena žádná umělá vlákna. 

http://www.rybsvaz.cz/


Tekuté i sypké posilovače lze ponechat v originálním balení, jejichž objem se však započítává 

do celkově povoleného množství. Do celkového množství se nezapočítává lepidlo na červy. 

Množství živých nástrah je omezeno na 1,5 litru na jedno kolo. Z toho malá patentka max. 

0,5l. Množství velké patentky je stanoveno na 0,125 l, tj. nejmenší odměrná nádobka v sadě 

měrných misek (0,125 l tj. nad rámec povolených 1,5 l živých nástrah) 

Vnadění je povoleno pouze feederovým prutem a košíčkem (krmítkem) o max. rozměru 

5x7cm. Je zakázáno použít METHOD FEEDER, a jemu podobné namačkávací krmítka a 

olova. Mapování dna je povoleno pouze olovem nebo krmítkem bez háčku. 

Každý závodník musí mít na rok 2018 obnovenou nebo novou registraci sportovce na 

www.rybsvaz.cz nejpozději do 1.4.2018. Bude provedena kontrola! Evidence závodníků je 

bezplatná! 

Bodování: 

Závodní úsek bude rozdělen na sektory. Bude se hodnotit každé kolo zvlášť a celkovým 

vítězem se stane závodník s nejnižším součtem umístění. V případě rovnosti součtu umístění 

více závodníků vyhrává ten, který má vyšší počet bodů. Bodovány jsou všechny ryby 1 g = 1 

bod. Každý závodník je povinen mít svůj vezírek minimální délky 4 m, minimálního průměru 

40 cm s jemnou síťovinou. 

Ocenění: 

Oceněno bude prvních 3-5 nejlepších závodníků finanční hotovostí, první tři pak i pohárem. 

Za vítězství v sektoru bude odměna 100kč. Děti a mládež budou oceněny samostatně. 

Startovné: 

Výše startovného je stanovena na 350 Kč za jednoho závodníka. Děti a mládež do 18-ti let 

mají startovné 150kč. Přihlásit se je možné nejpozději do 31. 3. 2018 na email: 

sabata.momk@seznam.cz. Případné dotazy na tel. 736 651 920, p. Šabata. Startovné je nutné 

zaplatit předem a to pouze převodem na účet 2114308475/2700 (do zprávy pro příjemce 

uveďte své celé jméno a název závodu). Startovné je nutné zaplatit nejpozději do 2. 4. 2018! 

Při nezaplacení startovného v řádném termínu bude navýšeno na 500kč. Na závod není možné 

se přihlásit na místě. Startovné je nevratné! 

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. u zpracovny ryb 

www.povolenkymusov.cz.  

Oficiální trénink: 

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

hod. V průběhu tréninku je zákaz sakování ryb! 

Sraz závodníků: 

Bude v sobotu 7. 4. 2018 v 6:00 hod. přímo na závodním úseku – na louce za závorou. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rybsvaz.cz%2F&h=ATNqBYztDDxo2u--OMu5p_6LEeDHig8m5kAlMyDwU2zzE37iIgpe_0JtcLlHjZ5D_AScQfJakeyCE0FxElUgpNmwNt83jTDPrsO5U_z8tQR3hg-o3yA5fQ
mailto:sabata.momk@seznam.cz
http://www.palavasro.cz/
http://www.povolenkymusov.cz/


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 7. 4. 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 – 14:00 příprava 

14:00 – 17:00 druhý závod 

17:00 – 17:45 vážení 

18:00 vyhlášení výsledků a předání pohárů 

 

Občerstvení není zajištěno. Pořadatelé si vyhrazují právo na změny.  

 

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

