
 

Český rybářský svaz 
MO ČRS Praha 10 Vinohrady 

                           
 

ve spolupráci s  
 

MO ČRS Semily  
 

 O POHÁR JIZERY juniorů 
LRU muška - řeka 

Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si vás pozvat na 

říční závod juniorů LRU muška, který se uskuteční 

ve dnech 9.6. – 11.6. 2017 

na revíru 453 023 Jizera 11 MO Semily  

- Organizační výbor:  
- ředitel soutěže             Radek Svašek 
- garant akce              Radek Svašek 
- vrchní pořadatel  Radek Svašek 
- hlavní rozhodčí  Zdeněk Glaesner 
- sektorový rozhodčí             Zdeněk Glaesner Radek Svašek 
- vedoucí bodovací komise Zdeněk Glaesner 
 
 
 

 



Pravidla: 

Závod proběhne podle Soutěžního a závodního řádu pro rok 2017 
Hodnotit se budou všechny ulovené ryby v délce větší než 200 mm. Za každou ulovenou rybu 
se připisuje bonifikace 100 bodů. Měřit se budou všechny ulovené ryby. Ryby budou po 
změření v korýtku šetrně vráceny zpět do vody. 
Pro účastníky závodu a doprovod je v závodním úseku zákaz rybolovu od 27.5.2017. Pro 
ostatní budou závodní úseky hájeny od 3.6.2017. Závod proběhne na dvou sektorech, kdy se 
bude chytat na obou zároveň. 
 
 
 
Popis závodní trati a výskyt ryb: 
 
Sektor A – okolí Loukova od Hájů nad Jizerou po jez nad dřevěným mostem v Mochově 
Sektor B – Semily město od jezu u Technometry po jez v Řekách. 
Vyskytují se zde všechny lososovité ryby, jelec tloušť atd..  
 
V případě špatného stavu vody v řece je náhradní revír Sázava 5 (401 011) 
 
 
 
Ubytování: 
 
Ubytování je pro všechny účastníky závodu včetně doprovodu zajištěno v ubytovacím 
komplexu FARMA LÁNSKÁ - http://www.farma-lanska.cz/  Nástup na ubytování je možný 
od pátku od 14:00. Vyklidit pokoje stačí až po vyhlášení vítězů. Ubytování je v ceně 
startovného.  
 
 
 
Startovné: 
 
Ve výši 1.200,-Kč na závodníka. V ceně startovného je ubytování pátek až neděle, 2x snídaně, 
2x večeře, 2x oběd. Cena za dospělou osobu je 1.000,-Kč (ubytování a strava) 
 
 
 
Strava: 
 
V ceně startovného. 

 

Protesty: 

Protesty se podávají písemně s vkladem 1.000,-Kč, nejpozději jednu hodinu po ukončení 
závodu hlavnímu rozhodčímu. Protesty projedná rozhodčí komise. 



Program závodu: 
 
 
Pátek 9.6.  2017 
09:00-18:30   oficiální trénink 
18:30-20:00 ubytování závodníků FARMA  LÁNSKÁ  a večeře 
20,00 - ??? porada vedoucích a losování 3/oběd/3   4 oběd 
 
 
Sobota 10.6. 2017 snídaně 
7,30-9,00 příprava závodu 
9,00-12,30 1. a 2. závod A (C měří) Loukov 
 (9,00 – 10,30 rotace 11,00-12,30) 

1. a 2. závod B (D měří) Semily 
 (9,00 – 10,30 rotace 11,00-12,30) 
13,15-16,45 1. a 2. závod C (A měří) Loukov 
 (13,15 – 14,45 rotace 15,15-16,45) 

1. a 2. závod D (B měří) Semily 
 (13,15 – 10,30 rotace 15,15-16,45) 
18,30 – 19,00 večeře 
20,00 - ??? porada vedoucích 
 
 
Neděle 11.6. 2017 
7,00 snídaně 
7,30-9,00 příprava závodu 
9,00-12,30 3. a 4. závod D (B měří) Loukov 
 (9,00 – 10,30 rotace 11,00-12,30) 

3. a 4. závod C (A měří) Semily 
 (9,00 – 10,30 rotace 11,00-12,30) 
13,15-16,45 3. a 4. závod B (D měří) Loukov 
 (13,15 – 14,45 rotace 15,15-16,45) 

3. a 4. závod A (C měří) Semily 
 (9,00 – 10,30 rotace 15,15-16,45) 
18,00 vyhodnocení výsledků 
 
Časový harmonogram průběhu závodu si může dle potřeb upravit pořadatel dle 

vzniklé situace. 
 
Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí! 
 
Pořadatelé závodu přejí všem účastníkům úspěch při sportovním lovu a krásné 

rybářské zážitky na Jizeře. 



Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 5.6. 2017  
na e-mail rmuskarivinohrady@seznam.cz, radeksvasek@seznam.cz  

nebo mobil 602426806. 
 

PŘIHLÁŠKA  

  

                          Organizace/klub_____________________________________________ 

  

                                       Závodník:  jméno,příjmení         

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

                                      Doprovod:   jméno,příjmení strava ano/ne  ubytování  ano/ne     

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 


