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46. Mezinárodní Muškařské Závody 
Svratecký pstruh a Svratecký lipan 

6.- 8.10.2017 
 
 

Činovníci závodu: 
Ředitel závodu: Ing. Rudolf MILERSKI, CSc. 
Garant a hlavní pořadatel závodu: Antonín PEŠEK 
Hlavní rozhodčí:  Jiří MALÁSEK 
Vedoucí bodovací komise: Aleš DOSTÁL 
Sektoroví rozhodčí: Jiří Malásek, ing. Josef ŠEBELA, Aleš Dostál, Milan Novotný 
 
Časový rozvrh závodu: 
 
Pátek 6. října 2017: 
17.00 - 19.00 - prezentace a losování (v hotelu Myslivna Nedvědice) 
19.00 - 20.00 – večeře na hotelu 
20.30 - zahájení závodu (v restauraci hotelu Myslivna) 
 
Sobota 7. října 2017 – Svratecký pstruh: 
7.30 - 8.30 – snídaně na hotelu 
9.15 - 12.30 - I. a II. závod (po 90 min. přesun v rámci sektoru v přestávce 15 min) 
12.30 - 14.00 – přestávka, oběd individuální, příprava na III. a IV.závod 
14.00 - 17.15 - III. a IV. závod (po 90 min. přesun v rámci sektoru v přestávce 15 min) 
18.30 - 19.30 – večeře na hotelu 
20.30 – vyhlášení výsledků „Svratecký pstruh“, kulturní program 
 
Neděle 8. října 2017 – Svratecký lipan: 
7.00 - 8.00 – snídaně na hotelu 
9.00 - 12.00 - V. a VI. závod (po 90 min. přesun v rámci sektoru bez přestávky) 
12.00 – 13.00 přestávka – oběd individuální 
13:00 - 16.00 - VII. a VIII. závod (po 90 min. přesun v rámci sektoru bez přestávky ) 
18.00 – vyhlášení výsledků kategorií (Svratecký lipan , MMZ jednotlivci, MMZ družstva, MMZ 
jednotlivci – hobíci) 
 
Účast: 
Závodů se může zúčastnit čtyřčlenné družstvo i jednotlivci (z jednotlivců budou vytvořena čtyřčlenná 
družstva losem , bez možnosti klasifikace v soutěži družstev). Podmínkou účasti je zaslání přihlášky 
do stanoveného termínu a úhrada startovného. Jelikož se jedná o pohárový závod, pořadatel si 
vyhrazuje právo omezit počet na 20 startujících kompletních družstev. Každý účastník závodu musí 
být vlastníkem platného rybářského lístku a povolenky k lovu ryb na pstruhových revírech v užívání 
MRS, z.s. Povolenku lze zakoupit na místě u pořadatele závodu. 
 
Kategorie: 
Svratecký pstruh – závod jednotlivců, budou oceněni první 3 jednotlivci – samostatně bodovaný 
závod 
Svratecký lipan - závod jednotlivců, budou oceněni první 3 jednotlivci – samostatně bodovaný závod 
MMZ – závod jednotlivců, budou oceněni první 3 jednotlivci 
MMZ hobíci - závod jednotlivců, kteří nejsou pro rok 2017(uveďte prosím do přihlášky) na soupiskách 
družstev 1.a 2. ligy, budou oceněni první 3 jednotlivci 
MMZ junior – za účasti více jak 5 juniorů (uveďte prosím do přihlášky)bude vyhlášena a oceněna 
kategorie juniorů 
MMZ největší ryba – bude oceněn úlovek větší jak 35 cm zapsaný do bodovací karty 
MMZ – závod čtyřčlenných družstev, budou oceněni všichni členové prvních 3 družstev 
 
 



Soutěžní propozice: 
Závod proběhne dle Soutěžního a závodního řádu LRU-muška pro rok 2017. Soutěží se systémem 
dle Závodního řádu bod 20, B) počítáním ulovených ryb zcela bez měření. Při shodě úlovků dvou 
závodníků bude jejich umístění +0,5, při shodě tří bude jejich umístění +0,75, při shodě čtyř +1 (a 
obdobně pro další umístění). Po zdolání hodnotitelného úlovku do podběráku, rozhodčí tento úlovek 
zaregistruje, závodník na jeho pokyn rybu pouští a podepisuje každý úlovek zapsaný do bodovacího 
průkazu bezprostředně po každém zápisu. Závod proběhne systémem vzájemného rozhodování 
závodník – rozhodčí. Hodnotí se všechny sportovně ulovené ryby, dosahující minimálně 150 mm 
celkové délky těla. Rozhodčí provádí zápis úlovku na kterémkoliv břehu dle potřeby závodníka. 
 
 
Popis závodní trati: 
POZOR! Pro letošní ročník bude připravena výjimečně NOVÁ  závodní trať na revíru Svratka 9-10. 
Každý soutěžní úsek bude mít minimální délku 150m.. Obě kola závodu jsou situována na rybářském 
revíru MRS PS Nedvědice Svratka 9-10 v úseku od vtoku náhonu v Koroužném po železnou lávku „U 
starého koupaliště“ v Nedvědici. Šířka toku je do 20 m, dno kamenité s občasným výskytem řas, 
hloubka do 150cm, břehy převážně porostlé stromy, přístup k vodě je snadný. Výskyt ryb: pstruh 
obecný, pstruh duhový, lipan podhorní, jelec tloušť, parma obecná a ostatní druhy ryb. 
 
Závodní sektory: 
Závodní úsek je rozdělen na sektory A a B. Závodníci budou rozlosování předem na 
označená startovní místa, která budou vytyčena před losováním. Startovní místa jsou 
číslována od začátku sektoru (číslo 1) po proudu dolů. Závodní úsek č.1,  je 
tedy mezi čísly 1 a 2. Po 90 min v prvním kole i ve druhém kole závodník mění v daném 
sektoru stanoviště podle vylosování.  
Sektor A: začátek úseku je od vtoku náhonu v Koroužném . Konec sektoru A je levostranný přítok u 
školy ve Štěpánově. 
Sektor B: začátek úseku je výpusti z rybochovu v Ujčově. Konec sektoru B je u železné lávky „U 
starého koupaliště“ Nedvědice 
Závodní sektory jsou označeny přenosnými papírovými tabulemi. 
Dopravu k závodním úsekům jednotlivých sektorů si zajišťuje každý závodník vlastními silami. 
 
 
V závodním úseku je od 22. 9. 2017 zakázán trénink účastníků závodu !!! 
 
Losování: 
Losování startovních pozic: losuje jeden závodník za celé družstvo při prezentaci. Členové družstva 
startují v obou sektorech na stanovištích se stejným číslem.  
 
Hodnocení:  
Závod Svratecký pstruh a Svratecký lipan, se stanoví z umístění ve dvou kolech, tj. v sektorech 
A (2 umístění),  nebo  B(2 umístění) 
Celkové umístění v MMZ v soutěži družstev i jednotlivců se stanoví ze součtu sektorových 
umístění ze závodu Svratecký pstruh (2 umístění) a Svratecký lipan (2 umístění).). Vítězí závodník 
(družstvo) s nejnižším počtem sektorových umístění. V případě shody součtu umístění rozhoduje 
celkový počet ulovených ryb. Ve shodě umístění a počtu ryb následuje počet ulovených ryb v 
posledním kole (předposledním kole…). Závodník bez úlovku získává umístění dle počtu závodníků v 
sektoru. 
Pro účely výkonnostního žebříčku je bodován závod Svratecký pstruh a Svratecký lipan samostatně. 
 
Protesty: 
Protesty se podávají ve smyslu článku 7, Soutěžního a závodního řádu písemně, nejpozději 30minut 
po ukončení závodu hlavnímu rozhodčímu. Protest je podmíněn vkladem 1.000,-Kč, který v případě 
zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele. Protest proti umístění musí být podán do 30 minut od 
oficiálního vyhlášení výsledků. Proti chybám ve výsledkové listině lze podat námitku do 10 dnů po 
jejím obdržení (bez finančního vkladu). 
 
Diskvalifikace: 
Při lovu zakázaným způsobem a za jiné hrubé porušení závodního řádu, může být závodník 
diskvalifikován. O diskvalifikaci rozhodne rozhodčí komise (hlavní rozhodčí, garant a 3 závodníci). 



 
Přihlášky: 
Družstva (jednotlivci) zašlou emailem vyplněnou přiloženou přihlášku se jmenným seznamem všech 
účastníků do 1.10. 2017  na adresu: 
 
antonin.pesek@seznam.cz 
 
Startovné 4000,-Kč za čtyřčlenné družstvo uhraďte v termínu do 1.10.2017 s přiděleným variabilním 
symbolem na účet č. 2106362383/2700. Do zprávy pro příjemce platby uveďte „ MMZ 2017,  a název 
družstva. Zkontrolujte si variabilní symbol, který vám bude přidělen jako potvrzení přijetí přihlášky! 
Sponzor závodu po dohodě s pořadatelem startovné neplatí!!! 
 
Ubytování a stravování:  
Ubytování a stravování si zajišťuje každé družstvo individuálně na základě objednávky u 
provozovatele hotelu Myslivna:  info@hotelmyslivnanedvedice.cz , tel. 777900746.  Strava (snídaně a 
večeře) bude jednotná. 
 
ZÁVODNÍCI SOUHLASÍ S TÍM, ŽE ZÁVODÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. 
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