
MO ČRS Strakonice a Jihočeský územní svaz ČRS 
 
 

Vás srdečně zvou 
 

na 
 

juniorský pohárový závod „O pohár Milana Januse“, 
 

který se uskuteční na revíru Volyňka 1 a Otava 4 
 

ve dnech 12. – 14.10.2018 
 
 

 
  



PROPOZICE  
 

1. Organizační výbor 
 
garant soutěže:  Milan Hladík  
ředitel soutěže:  Martin Vlk ml. 
hlavní rozhodčí: Karel Řezanka 
sektorový rozhodčí: Martin Vlk ml. 
 
2. Účastníci 
Závodu se může zúčastnit každý, kdo se přihlásí do 7.10.2018 na email wimpy96@seznam.cz 
 
3. Pravidla 
Závod jednotlivců proběhne podle platného Soutěžního a závodního řádu pro rok 2018 bez . 
Hodnoceny budou všechny úlovky od 15 cm. Ryba bude nahlášena rozhodčímu v podběráku a poté 
puštěna zpět, závodník si poté dobrodí úlovek podepsat. Závodník si může nechat změřit libovolný 
počet ryb. Rozhoduje počet ulovených ryb, při shodném počtu větší změřená ryba. 
 
4. Protesty 
Lze podávat pouze písemnou formou do 60 minut po skončení každého závodu s vkladem 1000,- Kč. 
Protesty budou projednávány v pětičlenné rozhodčí komisi. V případě zamítnutí protestu se poplatek 
nevrací. 
 
5. Startovné 
Bude vybíráno při prezentaci závodníků ve výši 500,- Kč za závodníka.  
 
 

Popis závodních tratí:   

Otava 4: 

Závodní sektor A bude vytyčen od jezu v Podskalí nad Strakonicemi přes obec Nový Dražejov až po 

příčný stupeň přibližně 500 m nad Dražejovem. Břehy přírodní přístupné po celé závodní trati. Tento 

sektor bude vytyčen pro sobotní kola. 

 
Řeka Volyňka 1 

Tento závodní úsek bude vytyčen pro nedělní kola od jezu ve Strunkovicích nad Volyňkou po most ve 
vesnici Mutenice.  
V případě vyšší moci (průtok v řece) je náhradním revírem pro uspořádání soutěže pouze revír Otava 
nebo pouze Volyňka. 
 
6. Trénink 
Trénink závodníků v závodním úseku pro obě řeky je povolen pouze do 29.9.2018. Mimo závodní úsek 
je trénink povolen bez omezení 
 
Výskyt ryb: pstruh duhový, pstruh obecný, lipan, jelec tloušť, jelec proudník, ouklej, plotice, parma, 
okoun, podoustev, bolen, štika. 
 
  



ČASOVÝ   Harmonogram : 
 
Pátek 12.10.2018: 

Zahájení závodu: 19:00 (Restaurace Palermo) 
Losování: 19:30 

 
Sobota : Řeka Otava  
1.kolo skupina A,B (chytá) 8:30 - 9:45 C,D (měří) 
1.kolo skupina C,D(chytá) 10:00 -11:15 A,B (měří) 
2.kolo skupina A,B (chytá)11:30-12:45 C,D (měří) 
2.kolo skupina C,D (chytá)13:45-15:00 A,B (měří) 
3.kolo skupina A,B (chytá)15:15-16:30 C,D (měří) 
3.kolo skupina C,D (chytá)16:45-18:00 A,B (měří) 
 
Neděle: Řeka Volyňka 
4.kolo skupina C,D (chytá) 8:30 -9:45 A,B (měří) 
4.kolo skupina A,B (chytá) 10:00-11:15 C,D (měří) 
5.kolo skupina C,D (chytá) 11:45-13:00 A,B (měří) 
5.kolo skupina A,B (chytá) 13:30-14:45 C,D (měří) 
 
Vyhlášení výsledků: 16:00 (Restaurace Palermo) 
 
 
7. Ubytování a stravování 
Ubytování a stravu si každý účastník zajistí sám.  
 
Pro zájemce o ubytování: 

1) v kempu na Podskalí tel: 602 140 000, 777140001, e-mail: podskalistrakonice@seznam.cz 
2) Restaurace Palermo Strakonice tel. 383 321 272 

 
8. Přihlášky 
Přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 7.10.2018 Martinovi Vlkovi na email: wimpy96@seznam.cz  

Mob: 775 148 342 

tel:602140000
mailto:wimpy96@seznam.cz

