
 

PROPOZICE   

I.liga LRU muška 2017 – podzimní kolo 

 

Termín:    23.-24.9.2017 

Místo konání:   Svratka 3 – MO MRS Brno 1 - 461139 

 

Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na podzimní kolo I.ligy LRU muška 2017 pořádané 

Moravským rybářským svazem z.s. ve spolupráci s MSK Bojkovice z.s. a MRS Pobočným spolkem Brno 1 

na řece Svratka 3 v okolí města Rajhrad. 

 

Organizační výbor: 

 

Hlavní organizátor   - Ing. Luboš Roza 

Zástupce hlavního organizátora  - Vít Pavlacký 

Garant závodu    - Antonín Pešek 

Hlavní rozhodčí a vedoucí bodování - Libor Skrášek 

Sektoroví rozhodčí   - Bohumil Roza, Radek Gračka st. 

Rozhodčí komise – jury   - Antonín Pešek, Libor Skrášek + 3 závodníci  

      určeni na poradě kapitánů 

 

Pravidla závodu: 

- soutěží se dle platného SaZŘ pro rok 2017 

- budou hodnoceny všechny ulovené druhy ryb dosahující minimální stanovené délky 180mm s výjimkou 

chráněných druhů 

- soutěž proběhne systémem neměření a počítání počtu ulovených kusů dle SaZŘ kapitoly B, bod.20. a 

systémem závodník rozhodčí 

- každý závodník bude mít u sebe bodovací karty a desky 

- každý rozhodčí bude mít u sebe propisku a korýtko (tzn. že korýtko si předávají členové v týmu dle toho, kdo 

zrovna měří) 

- každý závodním musí mít u sebe platnou povolenku MRS MP (mimopstruhová). Tu lze nejlépe zajistit na 

sekretariátu MRS, Soběšická 83 v Brně. 

  



Závodní trať: 

Od silničního mostu Rajhrad -  Rajhradice po levé straně po proudu dolů až k silničnímu mostu Vojkovice – 

Židlochovice. Po celé délce je průjezdný autem a možné parkování. Sektory A i B  na sebe volně navazují. Řeka má 

charakter většího rovného kanálu, šířka řeky je orientačně 20m, hloubka 0,5 – 1,7 m, dno kamenité, výskyt trav a řas, 

voda mírně tekoucí. Břehy přístupné, místy vyšší vegetace. Brodění povoleno. Závodník si může před zahájením kola 

(i rotace) zvolit břeh, na kterém bude stát rozhodčí, který už v průběhu nesmí přecházet. Délka závodní tratě je 

celkem 5km, každý úsek tedy bude dlouhý orientačně 200-250m. 

 

Hájení: 

Zákaz tréninku závodníků a doprovodu 14dní včetně před samotným závodem, tj. od 9.9.2017 

 

Tréninkový úsek: 

Celý zbytek revíru mimo závodní trať ohraničenou silničními mosty viz výše. 

 

Náhradní revír: 

V případě nevyhovujících podmínek bude podzimní kolo organizováno v náhradním termínu. 

 

Výskyt ryb: 

Obsádku tvoří všechny běžné druhy ryb mimopstruhových vod – jelec tloušť, okoun říční, jelec jesen, ostroretka, 

bolen dravý, štika obecná, jelec proudník, candát obecný, parma obecná, sumec velký, atd. Výjimečně se lze setkat 

také s rybami lososovitými. Vyskytují se zde všechny druhy bílých ryb. 

 

Losování: 

Losování proběhne v pensionu Loučka v obci Rajhradice dle časového programu níže. Při neúčasti zástupce družstva 

bude losovat hlavní rozhodčí. Tento penzion bude i centrum soutěže a bude zde probíhat i zahájení i vyhlášení 

výsledků. 

Protesty: 

Protesty lze podat oproti vkladu 1 000 Kč. Všechny protesty musí být podány nejpozději jednu hodinu po ukončení 
závodů a to hlavnímu rozhodčímu. Mohou být předneseny ústně, musí být však ihned potvrzeny písemně. Námitky 
proti umístění a výsledkům musí být podány nejpozději 30 minut po oficiálním vyhlášení výsledků. Protesty projedná 
rozhodčí komise viz organizační výbor. 
 

  



Harmonogram: 

 

Pátek  22.9.2017 

 

19:00    Prezentace a porada vedoucích družstev v pensionu Loučka v obci Rajhradice, 

volba členů rozhodčí komise a losování  

 

Sobota  23.9.2017 

 

08:00 – 09:00   Příprava na závod 

09:00 – 10:30   1. závod  - 1. část 

10:30 – 11:00   Rotace 

11:00 – 12:30   1. závod – 2. část 

12:30 – 13:30   oběd a příprava na závod 

13:30 – 15:00   2. závod – 1. část 

15:00 – 15:30   Rotace 

15:30 – 17:00   2. závod – 2. část 

18:00  Výsledky prvního dne 

 

Neděle  24.9.2017 

 

08:00 – 08:30   Příprava na závod 

08:30 – 10:00   3. závod  - 1. část 

10:00 – 10:20   Rotace 

10:20 – 11:50   3. závod – 2. část 

11:50 – 12:30   oběd a příprava na závod 

12:30 – 14:00   4. závod – 1. část 

14:00 – 14:20   Rotace 

14:20 – 15:50   4. závod – 2. část 

16:50  Vyhlášení výsledků v pensionu Loučka – Rajhradice 

 

 

Ubytování: 

Omezená kapacita (22 míst ) je rezervována v pensionu Loučka – Rajhradice – www.pensionloucka.cz  email: 

pensionloucka@seznam.cz ; tel: 603465614. Rezervaci provádějte pod heslem ,,RYBÁŘI“.  

Ostatní ubytování si zajišťují týmy sami. 

 

Startovné: 

Dle SaZŘ se stanovuje ve výši 700Kč/tým a bude vybíráno na poradě vedoucích družstev. 

 

Vyhlášení: 

Pro první tři týmy PODZIMNÍHO kola budou připraveny poháry a medaile od pořadatele. 

Pro celkové medailisty I. ligy budou připraveny poháry a medaile od odboru muška a rady ČRS. 

 

Těšíme se na Vaši účast. 

 

V Bojkovicích dne 24.7.2017     Zpracoval: Ing. Luboš Roza v.r. 

  

http://www.pensionloucka.cz/
mailto:pensionloucka@seznam.cz


Příloha – mapa sektorů a pozice centra závodu ( orientační plán ) 

 


