Vážení sportovní přátelé,
Moravský rybářský svaz z.s. – odbor LRU muška pořádá ve spolupráci s
MRS PS Tišnov ve dnech 2.- 4.6. 2017 , XXXI.Mistrovství ČR v lovu
ryb udicí na umělou mušku – řeka.
A.Čestné předsednictvo:
Předseda MRS z.s.
Předseda MRS PS Tišnov

–

Ing.Rudolf Milerski, CSc.
Luboš Senz

–
–

Ing. Václav Habán
Antonín Pešek
Jiří Malásek
Aleš Dostál
Igor Slavík, Ing.Josef Šebela, Milan Novotný

B.Organizační výbor:
Ředitel závodu
Garant a koordinátor závodu
Hlavní rozhodčí
Vedoucí bodovací komise
Sektoroví rozhodčí

C.Časový program mistrovství
Pátek 2.6.2017
16,00 – 17,30
18 h
19 h
20,30 h

-

ubytování a prezentace závodníků v RS Prudká
zahájení XXII.Mistrovství ČR v RS Prudká
večeře
porada vedoucích a losování v budově RS Prudká

Sobota 3.6.2017 – sektor Borač
7,30 h
8–9h
9 -12,30 h
13 h
14 h
14- 15,30 h
15,30 - 19 h
19,30 h
20,30 h

-

snídaně
příprava na závod
I.závodní kolo (rotace po 90 min, přesun 30 min)
oběd
výsledky po I.kole
příprava na závod
II.závodní kolo (rotace po 90 min, přesun 30 min)
večeře
výsledky po II.kolech

Neděle 4.6.2017 – sektor Doubravník
6,30 h
7,30 – 8,30 h
8,30 -12 h

-

snídaně
příprava na závod
III.závodní kolo (rotace po 90 min, přesun 30 min)

13 h
14 – 17,30 h
19 h

-

oběd
IV.závodní kolo (rotace po 90 min, přesun 30 min)
vyhlášení výsledků a předání cen v RS Prudká

D.Organizační pokyny
1.Pravidla závodu
Závodí se podle platného Soutěžního a závodního řádu LRU-muška 2017.
Hodnotí se všechny ulovené ryby bez omezení velikosti s výjimkou ouklejky
pruhované. (dle vývoje situace se zarybněním si pořadatel vyhrazuje právo na změnu
hodnocení dle SaZŘ 2017)
Hodnotí se systémem dle Závodního řádu bod 20/C počítáním ulovených ryb, zcela
bez měření.
Při shodě úlovků dvou nejlepších závodníků bude jejich umístění 1,5, při shodě tří
bude jejich umístění 1,75, při shodě čtyř 2 (a obdobně pro další umístění).
Závod se chytá systémem závodník – rozhodčí (bez externích rozhodčích).
Celkové pořadí bude stanoveno na základě součtu umístění v sektoru v každém kole.
V případě rovnosti součtu umístění rozhoduje celkový počet ulovených ryb. Ve shodě
umístění a počtu ryb následuje počet ulovených ryb v posledním kole (předposledním
kole…). Pokud závodník nedosáhne úlovku, bude mu přiděleno umístění podle počtu
závodníků v sektoru.

2.Podmínky účasti:
Mistrovství se může zúčastnit jedno čtyřčlenné družstvo mužů z každého ÚS ČRS a
jedno družstvo MRS. Počet startujících žen není omezen. Bez platné povolenky MRS
není možné na tomto mistrovství startovat !
Každý závodník soutěží v těchto závodech na vlastní nebezpečí.

3.Závodní úsek - popis:
Svratka 7- 8 PS MRS Tišnov, začátek od jezu v obci Doubravník (1km nad silničním
mostem přes řeku) po proudu. Konec závodního úseku po značku X (značení závodní
trati) – 500m pod pilu Dřevo Borač – vyznačeno tabulemi. Dva závodní úseky (trať
MMZ). Závodní sektor pro ženy bude součástí sektorů Doubravník a Borač.
Sektor Doubravník: začátek úseku je pod jezem v Doubravníku cca 1000m nad
silničním mostem . Konec sektoru je u dřevěné historické lávky na Prudké.
Sektor Borač: začátek úseku je u dřevěné historické lávky na Prudké. Konec
sektoru je u polní cesty na jižním okraji obce Borač značeno „X“ 500m po proudu od
firmy Dřevo Borač – vyznačeno tabulemi.
Závodní úsek je pro závodníky a jejich doprovod uzavřen od 20.5.2017 !!!

4.Tréninkový úsek:
S platnou povolenkou MRS Svratka 7-8 a 9-10 mimo závodní úsek

5.Protesty
Protesty se podávají písemně s vkladem 1000,-Kč. Protesty proti porušení závodního
řádu se podávají podle ustanovení příslušného závodního řádu nejpozději do 30 min
po skončení závodu hlavnímu rozhodčímu, dále dle SaZŘ 2017. Protesty projedná
rozhodčí komise ve složení: hlavní rozhodčí, garant a tři zvolení zástupci družstev.

6.Ubytování, stravování, startovné:
Ubytování a stravování od 2.6. do 4.6.je předběžně zajištěno pro všechny přihlášené
účastníky v areálu RS Prudká. Závaznou objednávku na ubytování a stravování
zašlete na adresu info@prudka.cz nejpozději do 21.5.2017. Startovné je stanoveno
podle platného Soutěžního řádu ve výši 500,-Kč/závodníka. Všechny poplatky se
budou vybírat při prezentaci.

7. Přihlášky:
Jmenovité přihlášky družstev ůzemních svazů s přesným požadavkem na
zakoupení povolenky je třeba zaslat do 19.5.2017 na email:

antonin.pesek@seznam.cz , tel.602790520

Těšíme se na Vaši účast!
V Brně dne : 2.5. 2017
Antonín Pešek
vedoucí odboru LRU muška MRS

