
Muškaři Hranice ČRS 
ve spolupráci s MO ČRS Hranice 

 
si Vás dovolují pozvat 

 
na podzimní kolo II. ligy sk. B - LRU muška 2017, 

které se uskuteční ve dnech 22. – 24.9.2017 na MP revíru Bečva 4 (471 009) 
 

 

 
 
 
ORGANIZAČNÍ VÝBOR 

 
Ředitel závodu:  Petr Plaskura 
 
Hlavní rozhodčí: Ing. Libor Carbol 
 
Sektoroví rozhodčí: Ing. Libor Carbol, David Holinka 
 
Bodovací komise: Ing. Ivan Špaček, Marek Dudáš 
 
Garant:   Jaroslav Adam st. 
 

Trať:   Radim Perutka, Petr Plaskura 
 

Rozhodčí komise: pětičlenná (Ing. Libor Carbol - hlavní rozhodčí, Petr Plaskura - ředitel 

závodu a tři zvolení zástupci družstev), bude stanovena na poradě 

družstev 

 



ČASOVÝ PROGRAM 
Pátek 22.9.2017 
18:00 – 19:00 Příjezd, prezentace, kontrola registračních průkazů závodníků – Autocamping 

Hranice 
19:00 -  Porada vedoucích družstev, losování, předání bodovacích listů 
 Zvolení rozhodčí komise 
 
Sobota 23.9.2017 
06:30 - 08:00  Příprava na 1. závod 
08:00 - 09:30  1. část dopoledního kola 1. závodu (A+B chytá, C+D měří) 
09:30 - 10:00  Rotace 
10:00 - 11:30  2. část dopoledního kola 1. závodu (A+B chytá, C+D měří) 
11:30 - 13:00  Oběd, příprava na 2. závod 
13:00 - 14:30  1. část odpoledního kola 2. závodu (C+D chytá, A+B měří) 
14:30 - 15:00  Rotace 
15:00 - 16:30  2. část odpoledního kola 2. závodu (C+D chytá, A+B měří)  
 
Neděle 24.9.2017 
06:30 - 08:00  Příprava na 3.závod 
08:00 - 09:30  1. část dopoledního kola 3. závodu (C+D chytá, A+B měří) 
09:30 - 10:00  Rotace 
10:00 - 11:30  2. část dopoledního kola 3. závodu (C+D chytá, A+B měří) 
11:30 - 13:00  Oběd, příprava na 4. závod 
13:00 - 14:30  1. část odpoledního kola 4. závodu (A+B chytá, C+D měří) 
14:30 - 15:00  Rotace 
15:00 - 16:30  2. část odpoledního kola 4. závodu (A+B chytá, C+D měří) 
18:00   Vyhlášení výsledků – Autocamping Hranice 
 
Pořadatelé si vyhrazují právo na případné změny časového programu. 
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY 
1. Účastníci II. ligy sk. B – LRU Muška 
Muškaři Hranice ČRS 
ČRS MK Jaroměř – Česká Skalice “B” 
ČRS M.O. Havířov 
MO ČRS Vinohrady “D” 
MO ČRS Chotěboř 
PSK Pepa Praha 
ČRS Zubří “Hends” 
MO ČRS Příbor 
MSK Bojkovice “B” MRS 
MO ČRS Vinohrady “B” 
ČRS MK Odry 
 
2. Pravidla 

Podzimní kolo II. ligy sk. B proběhne podle Soutěžního a závodního řádu LRU MUŠKA pro rok 2017. 
Jako hodnotitelné budou uznány všechny druhy ryb od 150 mm výše, mimo chráněné druhy ryb. 
Hodnocena nebude ouklej obecná z důvodu možné záměny s chráněnou ouklejkou pruhovanou!!! 
 
Závodník musí změřit každou ulovenou hodnotitelnou rybu. 
Bodování se provádí tak, že za každý 1 mm ulovené hodnotitelné ryby se počítá 1 bod, za každou 
ulovenou hodnotitelnou rybu se přiděluje bonifikace 100 bodů. 
 



Závod proběhne systémem vzájemného samorozhodování závodník – rozhodčí. Závodník, který bude v 
daném kole rozhodčí, ponese vždy korýtko. 
Závodníci si v rámci družstva mezi sebou korýtka předají!!! 
 
3. Charakteristika závodního úseku 

Závodní úsek: Bude vytýčen na mimopstruhovém revíru Bečva 4 (471 009). 
Sektor I.  – Teplice – od pravostranného přítoku Hluzovský potok nad Ústím  
(GPS: 49°31'15.421"N, 17°46'16.878"E) po druhý kamenný splav pod lávkou pro pěší v lázních Teplice 
nad Bečvou (GPS: 49°32'8.531"N, 17°44'48.179"E). 
Sektor II. – Hranice – od jezu v Hranicích (GPS: 49°32'41.076"N, 17°43'18.146"E) po peřej cca 250 m pod 
posledními chatkami v osadě Rybáře (GPS: 49°31'57.377"N, 17°40'50.990"E). 
V sektorech I. a II. mohou být vynechaná místa - bude oznámeno na poradě vedoucích družstev. 
 
Charakteristika toku: Šířka toku 8 až 20 m, dno štěrkové a kamenité, střídání proudných a klidnějších 
úseků, hloubka až 2 m. Břehy zarostlé vegetací. 
 
Výskyt ryb: Jelec tloušť, jelec proudník, parma obecná, ostroretka stěhovavá, podoustev říční, kapr 
obecný, bolen dravý, štika obecná, okoun říční, hrouzek obecný, hrouzek Kesslerův, ouklej obecná, 
ouklejka pruhovaná. 
 
Hájení: Zákaz tréninku na závodním úseku dle SaZŘ 14 dní před závodem tj. od soboty 9.9.2017 
včetně, pro závodníky a jejich doprovod. 
 
Závodníci jsou povinni mít u sebe v průběhu závodu platnou MP povolenku na daný revír Bečva 4 
(471009).   
Hostovací povolenky lze zakoupit zde: 
Rybářské potřeby Kovář - Vykopal 
Pernštejnské náměstí 111, 753 01 Hranice 
Tel: +420 608 252 733 
    
4. Tréninkový úsek 

Nad a pod závodním úsekem. 
 
5. Náhradní voda 

Revír: Mimopstruhový - "Jadran",  ev.č. 12 671 103  
Výskyt ryb: Kapr, štika, candát, sumec, okoun, cejn, jelec tloušť, plotice, atp. 
Uživatel: Obec Osek nad Bečvou 
GPS: 49°30'40.045"N, 17°33'13.115"E 
Příjezd od obce Osek (od Lipníku nad Bečvou je zákaz vjezdu). 
Další informace: 
http://www.oseknadbecvou.cz/rybarsky-revir-jadran/ms-6889/p1=6889 
http://www.oseknadbecvou.cz/assets/File.ashx?id_org=11301&id_dokumenty=37476 
 
6. Losování 
Losování proběhne dle časového programu v restauraci v Autocampingu Hranice. Při neúčasti 
družstva  při losování, toto proběhne  za účasti hlavního rozhodčího a ředitele závodu; za družstvo 
vylosuje hlavní rozhodčí. 
 
7. Protesty 

Protesty lze podávat pouze písemnou formou s vkladem 1.000,- Kč, a to nejpozději do 30 minut po 
oficiálním zveřejnění výsledků k rukám hlavního rozhodčího. 
Protesty budou projednány v pětičlenné rozhodčí komisi, která bude stanovena při poradě vedoucích 
družstev. V případě zamítnutí protestu se poplatek nevrací. 



8. Ubytování,  stravování a doprava 

Ubytování, stravování a dopravu si zajistí každé družstvo samostatně, na vlastní náklady.  
Doporučené ubytování - Autocamping Hranice, Pod Hůrkou 2103, Hranice, kde se budou odehrávat 
porady vedoucích, losování, atp. 
 
Možnosti ubytování: 
Autokemp Hranice - https://www.dokempu.cz/hranice/amk-kemp-hranice-p-s-uamk-cr-46/ 
Hotel Cementář - http://www.cementar.hotel-cz.com/ 
Penzion Růžek - http://www.penzionruzek.cz/ 
 
9. Startovné 

Podle platného Soutěžního a závodního řádu na rok 2017 bude vybírán startovní poplatek ve výši 
700,- Kč za soutěžní družstvo. 
 
10. Ceny 

Nejlepší družstva i jednotlivci budou odměněni poháry a medailemi. 
 
11. Přihlášky 

Přihlášky družstev zašlete emailem nejpozději do 8.9.2017 na adresu: petr.plaskura@seznam.cz,  
tel: 724 242 556 

 
12. Zvláštní upozornění 
Závodníci vstupují do závodu na vlastní nebezpečí! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Mapy závodního úseku 
 
 

 



 



 
 



PŘIHLÁŠKA K SOUTĚŽI II. LIGY v LRU – muška, skupina B 

Podzimní kolo 2017 

 

Vedoucí……………………………………………………………. 

Trenér………………………………………………………………. 

 

Závodníci: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Kontakt 

e-mail: 

Tel.: 

V………………………….……… Datum………………… 

 

 

……………………………………… 

                Podpis 

 


