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P  R  O  P  O  Z  I  C  E    

 

1. Organizační výbor 

garant soutěže:         Martin Musil – předseda SO LRU muška při Radě ČRS 

ředitel soutěže:        Karel Křivanec – předseda RSK České Budějovice 

výsledková komise: Martin Musil, Milan Hladík 

hlavní rozhodčí:       Martin Musil  

sektoroví rozhodčí: Petr Pešl st., Petr Pešl ml., Miroslav Krotký 

 

Telefonické spojení na kontaktní osoby: 

Martin Musil – garant závodu a hlavní rozhodčí 724 410 862 – macamusil@seznam.cz 

Ivana Linhová – přihlášky - 724 799 500 - linhova@crscb.cz 

Milan Hladík – organizace závodu - 602 528 006 - milanhlad@yahoo.co.uk 

 

2. Podmínky účasti 

K mistrovství České republiky je pozváno prvních 40 závodníků z celostátního žebříčku roku 

2016. V případě, že se některý ze závodníků omluví, pak může být nahrazen dalším 

závodníkem z téhož kraje (dle pořadí v celostátním žebříčku 2016).  

V kategorii žen je účast bez omezení. 

 

3. Pravidla závodu 

Mistrovství proběhne podle platného Soutěžního a závodního řádu pro rok 2017. Systém bez 

měření ryb. V břehových sektorech se povoluje používání podběráků libovolné délky, z lodí 

pak maximálně 3 m. Brodění a vstup do vody se zakazuje. 

Závodníci si budou navzájem dělat rozhodčí, systém rotace bude upřesněn na poradě 

vedoucích družstev. 

 

Soutěž mužů i žen se uskuteční na nádrži Květoňov – Malše 6 (421 098 MP revír) 

Nádrž se nachází poblíž města Kaplice, v rámci startovného je zajištěna dvoudenní povolenka 

na revír.  

Jelikož se jedná o MP revír – dle BPVRP je v tomto období povoleno používat mušky, 

streamery, atd. o velikosti max. 5 cm. 

 

Závod bude členěn na pět sektorů – pět kol, čtyři břehové sektory (sektory: „pláž“. „cesta“, 

„hráz“, „louka“,  A – D) a jeden lodní sektor E. Ženy budou chytat vždy společně v jednom 

sektoru. V každém sektoru bude vytyčeno 10 stanovišť. V sobotu se odehrají tři kola, vždy se 

dvěma rotacemi bez přestávky (délka kola 50, 55 a 55 minut), a v neděli pak dvě kola, vždy 

se dvěma rotacemi bez přestávky (viz rozpis závodu). Každé kolo se bude hodnotit zvlášť pro 

každý sektor. Vítězem se stane závodník s nejnižším součtem umístění ze všech pěti kol 

závodu, v případě rovnosti součtu umístění bude rozhodovat celkový počet úlovků, v případě 

stejného počtu úlovků pak největší ulovená ryba. 

 

Hodnocení úlovků 

Hodnoceny budou všechny druhy ryb od minimální délky 200 mm. 

 

Protesty 
Lze podávat pouze písemnou formou do 30 minut po vyvěšení výsledků každého závodu 

se vkladem 1000,- Kč. Protesty budou projednávány v pětičlenné rozhodčí komisi, která bude 

vytvořena při poradě vedoucích družstev. V případě zamítnutí protestu se poplatek nevrací. 

 

Parkování vozidel účastníků závodu pouze na příjezdové louce – ZÁKAZ parkování na hrázi 

nádrže platí pro všechny, kromě pořadatelů závodu. 
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Lodní sektor E  

 

- Lov bude probíhat ze zakotvených lodí, lodě se upevňují na karabinu na předem umístěné 

bóje za špici. 

- Pokud bude počet závodníků lichý, přisedne k lichému závodníkovi rozhodčí. 

- Lodě mohou vyjet před začátkem kola, je nutné přivázat se k bóji a zvednout vesla z vody, 

chytat je možné až po zaznění signálu. 

- Pokud závodníci manipulují s lodí během závodu pomocí vesel, nesmí v této době mít 

mušky ve vodě.  

- Pokud se nedohodnou jinak, každý závodník nahazuje celou třetinu kola do prostoru 

rozděleného podélnou osou lodi – jeden na levoboku a druhý na pravoboku. Jeden 

závodník při lovu sedí na lavičce na zádi a druhý na přídi. 

- V první rotaci závodu je kapitánem závodník s nižším číslem, ten určí, kdo kde bude sedět 

a z které poloviny lodi bude chytat. Po rotaci je kapitánem druhý závodník a může opět 

určit, kdo kde sedí a z které poloviny lodi kdo chytá, ve třetí rotaci určuje závodník 

s horším průběžným výsledkem (pokud jsou na tom stejně, tak ten s nižším číslem). 

V případě, že dojde k výměně míst, je nutné dbát maximální opatrnosti.   

- Závodníci jsou povinni během závodu sedět, stoupnutí je povoleno pouze při výjimečných 

případech. 

- V době rotace probíhá pohyb lodí přibližně v ose bójí, není dovoleno jezdit ke břehu, při 

přejezdu nesmí být mušky ve vodě, chytat je možné až po přivázání k bóji a usednutí obou 

závodníků. 

- Závodník si může vzít na loď jen jeden navázaný prut a náhradní pruty složené v tubusu 

pro případ zlomení či výměny. Doporučujeme nechat rezervní pruty ve stojanu u kotviště 

lodí a odstřihnout si pouze potřebné navijáky se šňůrami od návazců. Po ukončení lodního 

kola je možné opět navijáky připevnit na pruty a navázat. Prostor pro uložení prutů bude 

označen a hlídán.  

- Záchranné vesty nejsou poskytovány, ale je možné si je přinést, v případě pádu rybáře do 

vody se závod v lodním sektoru přeruší a okolní lodě jsou povinny poskytnout pomoc, 

závod pokračuje po vyřešení situace.  

- Při lodním závodě je povolena pomoc závodníků při podebírání ryby, například při dubletě 

může kolega v lodi půjčit druhý podběrák nebo i druhou rybu sám podebrat. 

4. Startovné 

Bude vybíráno při registraci závodníků ve výši 1000,- Kč za každého závodníka, za 

vedoucího družstva případně další doprovod bude v případě objednávky vybíráno pouze 

stravné 350,- Kč. 

 

V ceně startovného je zahrnuto: 

1) Příspěvek ze startovného na zarybnění ve výši 20.000,-Kč – celkem bude před 

závodem vysazeno 12q PD  

2) Dvoudenní povolenka pro lov na revíru pro účastníky, kteří nemají povolenku platnou 

na revíru (CS MP, P JčÚS, MP JčÚS) 

3) Strava pro každého účastníka závodu v celkové hodnotě 350,-Kč (So oběd, svačina, 

Ne snídaně, oběd). Vedoucí družstev a doprovod si mohou v Přihlášce závazně 

objednat stravování v ceně 350,-Kč. 

4) Ostatní náklady na zajištění organizace závodu 



 

5. Ubytování 

Ubytování je zcela v režii přihlášených závodníků – možnosti viz přiložený link: 

http://www.pomalsi.cz/ubytovani/kaplice-a-okoli/ 

 

6. Trénink 

Trénink na nádrži Květoňov je pro účastníky závodu povolen do úterý 18.4.2017 včetně. Od 

středy 19.4.2017 je trénink zakázán. Revír je hájen i pro běžné rybáře. 

Další trénink je umožněn na nádržích Dobrkovská Lhotka, Žumberk, Soběnov, Malče 

kdykoli před závodem - pro trénink je nutno mít platnou pstruhovou povolenkou JčÚS ČRS 

 

7. Přihlášky 

Žádáme jednotlivé územní svazy ČRS a MRS o vyhotovení společné přihlášky pro všechny 

závodníky za jejich kraj včetně objednávky stravování pro doprovod. Tuto přihlášku je třeba 

zaslat nejpozději do 31. 3. 2017 e-mailem na adresu linhova@crscb.cz a zároveň 

macamusil@seznam.cz  

 

8. Časový program závodu 

 

Pátek 21. dubna:  19:00   porada zástupců krajů a losování v budově 

 pod hrází nádrže Květoňov 

        

Sobota 22. dubna: 

 

    06:00 – 07:15  příprava na závod 

    07:15 – 07:30  Slavnostní zahájení  

    08,00 – 10,40  I. Závod (rotace 8:50, 9:45) 

    10,40 – 11,10  přestávka, výměna sektorů 

    11,10 – 13,50  II. Závod (rotace 12:00, 12:55) 

    13,50 – 15,00  oběd 

    15,00 – 17,40  III. Závod (rotace 15:50, 16:45) 

    17,40  18:30  svačina u nádrže, výsledky za 1.den 

Neděle 23. dubna: 

 

    06:00 – 08:00  příprava na závod, snídaně 

08,00 – 10,40  IV. Závod (rotace 8:50, 9:45) 

    10,40 – 11,10  přestávka, výměna sektorů 

    11,10 – 13,50  V. Závod (rotace 12:00, 12:55) 

    13,50 – 15,00  oběd 

    15,00   Vyhlášení výsledků a závěr 
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Přihláška k XXII. Mistrovství ČR jezero 2017 

 

 
Územní svaz ČRS(MRS):…………………………………………………………………..     

 

 

 

Přihlašujeme tímto k účasti na XXIII. MiČR 2017 v jezerním muškaření 

tyto naše závodníky: 

 
1.    ………………………….                         6.     ……………………………….. 

 

2.     ………………………….                        7.     ……………………………….. 

 

3.     ………………………….                        8.    ………………………………… 

 

4.     …………………………..                       9.     ………………………………... 

 

5.     ………………….. ………                    10.     ………………………………… 

 

 
Závazně objednávám stravování v hodnotě 350,- Kč pro tyto organizační pracovníky :  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

.................................................................................................................................................... 

 

 

Jiné požadavky či upozornění………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

.................................................................................................................................................... 

 

Celkem startovné (1000,- Kč) + doplňkové stravování (350,- Kč) : …………………….Kč 

 

 

 

 

 

V:…………………............    Dne: ......…..……………  Jméno:…………………….…....... 

                                                                                                               


