
Odbor LRU muška při ÚS pro Severní Moravu a Slezsko 
ve spolupráci se Sportovním odborem LRU muška ČR, 

ÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko a MO ČRS Vsetín

pořádají

XXV. MISTROVSTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V JEZERNÍM MUŠKAŘENÍ

Nádrž Balaton – Bečva Vsetínská 4A

13. - 14. dubna 2019
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1. Organizační výbor

garant soutěže:         Adam Jaroslav – předseda Odboru LRU muška při ÚS Ostrava
ředitel soutěže:        Adam Jaroslav
výsledková komise: Macháček Miroslav, Adam Jaroslav
hlavní rozhodčí:       Adam Jaroslav
sektoroví rozhodčí: Adam František, Molek David, Matuška Zdeněk

2. Podmínky účasti

K mistrovství České republiky je pozváno prvních 40 závodníků z celostátního žebříčku roku 2018. V případě, že 
se některý ze závodníků omluví, pak může být nahrazen dalším závodníkem z téhož kraje (dle pořadí v celostátním 
žebříčku 2018).
V kategorii žen je účast bez omezení.

3. Propozice

Toto mistrovství proběhne podle platného Soutěžního a  závodního řádu pro rok 2019. Systém bez měření ryb. 
Závodníci si budou navzájem dělat rozhodčí, systém bude upřesněn na poradě vedoucích družstev.

Soutěž se uskuteční na nádrži Balaton – Bečva Vsetínská 4A (471 017 MP revír)
Nádrž se nachází na trase Vsetín – Velké Karlovice, mezi obcemi Nový Hrozenkov a Karolinka.
Výskyt ryb – jedná se o MP revír s výskytem všech druhů bílé ryby, dále kapra, candáta, štiky a okouna. V týdnu před 
závodem bude do nádrže vysazeno 5q PD a jezero bude až do závodu zahájeno.

Soutěž mužů:
Břehový závod v  čtyřkolovém systému „velké jezero“ – závodit se bude ve čtyřech sektorech (sektory A  – D). 
V každém sektoru bude vytyčeno 10 stanovišť. V sobotu budou dvě tříhodinová kola, vždy se dvěma rotacemi po 
hodině bez přestávky a v neděli budou dvě dvouhodinová kola, vždy s jednou rotací po hodině bez přestávky. Každé 
kolo se bude hodnotit zvlášť pro každý sektor. Vítězem se stane závodník s nejnižším součtem umístění ze všech 
čtyř kol závodu, v případě rovnosti součtu umístění bude rozhodovat celkový počet úlovků, v případě stejného počtu 
úlovků pak největší ulovená ryba. Podle vylosovaného čísla pro první kolo budou závodníci dále postupovat podle 
matice soutěže, a tak budou startovat ve čtyřech různých skupinách a ve všech čtyřech sektorech. Systém rotací 
bude upřesněn na poradě při losování.

Soutěž žen: 
Závodit se bude na dvou sektorech.
Ty budou mít vytyčeny počet stanovišť odvislém na počtu přihlášených žen. V sobotu budou dvě tříhodinová kola 
a v neděli dvě dvouhodinová kola.
V každém kole v sobotu 2, v neděli 1 rotace bez přestávek. Každé kolo se bude hodnotit zvlášť. Vítězkou se stane 
závodnice s nejmenším součtem umístění ze všech 4 kol. V případě rovnosti umístění bude rozhodovat největší 
ulovená ryba v závodě. (pak druhá, třetí atd.  Rotace bude mít každá závodnice vypsané v bodovacích průkazech.

Parkování vozidel účastníků závodu pouze na přilehlém vyznačeném parkovišti.

Hodnocení úlovků
Hodnoceny budou všechny druhy ryb od minimální délky 150 mm.
Povoluje se používání podběráků do celkové délky 3m. Brodění a vstup do vody se zakazuje.

Protesty
Lze podávat pouze písemnou formou do 30. minut po vyvěšení výsledků každého závodu s vkladem 1000,- Kč. 
Protesty budou projednávány v  pětičlenné rozhodčí komisi, která bude zvolena při poradě vedoucích družstev. 
V případě zamítnutí protestu se poplatek nevrací.

4. Startovné

Bude vybíráno při registraci závodníků ve výši 1000,- Kč za každého soutěžícího. V ceně startovného jsou 
obědy po oba dny. Požadavky na stravu pro doprovod uveďte prosím v přihlášce v sekci Jiné upozornění  
či požadavky.
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5. Ubytování

Ubytování je zcela v režii přihlášených závodníků. Omezený počet ubytovacích míst je i v penzionu Sklář, kde je štáb 
závodu, proto neváhejte a objednávejte ihned:
http://www.penzionsklar.cz/
Další možnosti:
http://www.nasehory.cz/hotel-lidovy-dum
http://www.naparnipile.cz/
http://www.pensionfortuna.cz/
http://napluskovci.com/
http://www.valachy-apartmany.cz/
http://www.pepicentrum.cz/ubytovani
www.galik.cz

6. Trénink

Trénink na nádrži je pro účastníky závodu povolen do neděle 7. 4. 2019 včetně. Od pondělí 8. 4. 2019 je trénink 
zakázán. Revír je hájen i pro běžné rybáře.

7. Přihlášky

Žádáme jednotlivé územní svazy ČRS a MRS o vyhotovení společné přihlášky pro všechny závodníky i doprovod 
z  jejich kraje. Požadavek na vystavení povolenek k  lovu ryb zašlete s  přihláškou. Tuto přihlášku je třeba zaslat 
nejpozději do 8. 4. 2019 e-mailem na adresu
jarda.ryba@seznam.cz

8. ČASOVÝ  PROGRAM  MISTROVSTVÍ

Pátek 12. dubna: 19,00 porada zástupců krajů a losování
  Penzion Sklář Karolinka

Sobota 13. dubna: 07,30 Slavnostní zahájení XXV.MiČR jezero
  nádrž Balaton
 08,00 – 09,30 příprava na závod
 09,30 – 12,30 I. závod - muži, ženy
 12,30 – 14,30 o b ě d   u   n á d r ž e   Balaton
 14,30 – 17,30 II. závod - muži, ženy
    
Neděle 14. dubna: 09,00 – 11,00 III. závod – muži, ženy
 11,00 – 13,00 o b ě d   u   n á d r ž e   Balaton
 13,00 – 15,00 IV. závod – muži, ženy
    
 16,00 Společné vyhlášení výsledků a závěr
  XXV. MiČR jezero – nádrž Balaton


