Sportovní odbor LRU – muška ČR
MO ČRS Hradec Králové, z. s.
ve spolupráci s

Východočeským územním svazem Hradec Králové, z. s.

POZVÁNKA
XXIV. Mistrovství České republiky
v jezerním muškaření
13. – 15. 4. 2018
Přehrady Pod kopcem I, II - RS Vysočina Polička

PROPOZICE
1) Organizační výbor:

Garant závodu: Jiří Pejchar
Ředitel závodu: Staněk Petr
Hlavní rozhodčí: Štěpánek Martin
Vedoucí bodovací komise: Jiří Bartoň
Rozhodčí komise: bude zvolena na poradě kapitánů
1)
2)
3)

2) Podmínky účasti:
K Mistrovství České republiky je pozváno prvních 40 závodníků
z celostátního žebříčku pro rok 2017 (tzn. Mistrovská a I. výkonnostní třída). V případě, že se
některý ze závodníků omluví, může být nahrazen dalším závodníkem z daného kraje dle pořadí
v celostátním žebříčku 2017. Kategorie žen bez omezení.
3) Soutěž mužů:
Závodit se bude ve čtyřech sektorech I, II (přehrada Pod kopcem I) III,
IV (přehrada Pod kopcem II) a v každém sektoru bude vytyčeno 10 stanovišť. V sobotu budou dvě
tříhodinová kola a v neděli dvě dvouhodinová kola. V každém kole budou jak v sobotu, tak v neděli
3 rotace s 5 min. přestávkou mezi rotacemi kvůli delším přechodům. Každé kolo se bude hodnotit
zvlášť pro každý sektor. Vítězem se stane závodník s nejmenším součtem umístění ze všech 4 kol.
Závodníci budou chytat v každém kole v jiném sektoru dle vylosovaného čísla. Postup rotací bude
dle matice a závodníci ji obdrží na poradě v pátek 13. 4. 2018. Rotace bude mít každý závodník
vypsané též na bodovacích průkazech.
4) Soutěž žen:
Závodit se bude v jednom sektoru, který bude na přehradě Pod
kopcem II. Sektor bude mít vytyčen počet stanovišť, odvislý na počtu přihlášených žen. V sobotu
budou dvě tříhodinová kola a v neděli dvě dvouhodinová kola. V každém kole budou jak v sobotu,
tak v neděli 3 rotace s 5 min. přestávkou mezi rotacemi. Každé kolo se bude hodnotit zvlášť.
Vítězkou se stane závodnice s nejmenším součtem umístění ze všech 4 kol. Postup rotací bude dle
matice a závodnice ji obdrží na poradě v pátek 13. 4. 2018. Rotace bude mít každá závodnice
vypsané též na bodovacích průkazech.
5) Hodnocení úlovků a pravidla:
Závodí se dle závodního řádu LRU - muška 2018.
Hodnotit se budou všechny druhy ryb o minimální délce 150mm včetně. Závodníci si dělají

rozhodčí navzájem. Závodník = rozhodčí. Pokud chce závodník ulovenou rybu hodnotit, musí ji
podebrat podběrákem a v něm ukázat zvednutím nad hladinu rozhodčímu, který ji potvrdí jako
hodnotitelnou. Závodník rybu pak z podběráku pustí zpět do vody. Na rybu zbytečně nesahá a
nepokládá ji na zem! Každý zápis podepisuje jak rozhodčí (soused) tak i závodník a potom teprve
muže chytat dál. Závodník musí změřit první ulovenou rybu v kole a pak jakoukoliv další pokud
bude chtít. Ryba se měří v síťce podběráku. Povoluje se maximální délka podběráku do 3m délky.
Brodění a vstup do vody je zakázán!
6) Výskyt ryb a osazení:
Přehrady Pod kopcem RS Vysočina jsou zarybněny prakticky všemi
druhy ryb s výbornou obsádkou pstruha duhového a sivena amerického.
7) Protesty:
Lze podávat dle závodního řádu LRU – muška 2018 s vkladem 1000,- Kč.
Protesty projednává pětičlenná rozhodčí komise, která bude zvolena na poradě.
8) Startovné:

Bude vybíráno na místě při prezentaci ve výši 750,-Kč za závodníka.
Obědy nejsou centrálně zajišťovány.

9) Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje centrální ubytování. Návrhy ubytování:
Domov mládeže Polička
Hotel Pivovar Polička

10) Trénink:

Trénink možný do 8. 4. 2018 včetně.

Přihlášky:

Zaslat na emailovou adresu: petr.stanek@axis-hk.cz a to do pátku 6. 4. 2018!

11) Závodní sektory a centrum mistrovství: Centrum závodu bude v chatě občerstvení na
přehradách Pod kopcem RS Vysočina. Sektory I, II muži - přehrada Pod kopcem I. Sektory III, IV přehrada Pod kopcem II. Sektor žen - přehrada Pod kopcem II. Vše viz přiložená mapka, kterou
obdržíte na poradě a bude vyvěšena v centru závodu.

12) Program závodu:
Pátek 13. 4. 2018:

18,00 – 19,00
19,00

prezentace chata občerstvení přehrady Pod kopcem
porada zástupců krajů, losování

Sobota 14. 4. 2018: 08,00
9,00 – 12,10
12,10 – 14,00
14,00 – 17,10

oficiální zahájení mistrovství u nádrže
1. závod
oběd
2. Závod

Neděle 15. 4. 2018

3. závod
4. závod
oběd
vyhlášení výsledků, závěr

08,00 – 10,10
11,00 – 13,10
13,10 – 14,00
14,30

