
POZVÁNKA NA MEMORIÁL MILANA JANUSE 
 
 
 
Dovoluji si Vás tímto pozvat na juniorský závod jednotlivců 
v LRU-muška který se koná ve dnech 17.-18.6.2017 na řece 
Volyňce. 
 
 
Popis závodní trati a výskyt ryb: 
Závodní trať bude vytyčena od Barvínkova ve Strakonicích až po jez 
ve Strunkovicích nad Volyňkou. Sektor A bude ve Strunkovicích nad 
Volyňkou, sektor B v Předních Zborovicích, sektor C v Radošovicích 
a sektor D ve Strakonicích na Barvínkově. V případě nechytatelnosti 
Volyňky proběhne závod na řece Otavě. 
Počet závodníků musí být dělitelný čtyřma. Kdyby chyběl nějaký 
závodník tak bude chytat prochytávač. 
 
Vyskytují se zde všechny druhy lososovitých ryb, jelec tloušť, jelec 
proudník, okoun, ouklej atd. 
 
 
Pro účastníky závodu a doprovod je v závodním úseku zákaz 
rybolovu od 3.6.2017 a pro ostatní rybáře budou závodní úseky 
hájeny po dobu konání závodů. 
 
Tréninkový úsek je od jezu ve Strunkovicích nad Volyňkou proti 
proudu až k jezu nad mostem do Němětic. 
 
 

 

 
PRAVIDLA: 
Závod proběhne dle platného závodního řádu LRU-muška pro rok 
2017. 
Hodnotit se bude každý úlovek od 150 mm, o pořadí v sektoru rozho- 
duje počet ulovených ryb. Závodník je povinen rybu podebrat do 



podběráku, ukázat rozhodčímu a nahlásit druh ryby. V případě 
stejného počtu ulovených ryb rozhoduje o pořadí v sektoru největší 
ulovená ryba. O celkovém pořadí v soutěži v případě shodného součtu 
umístění rozhoduje počet ulovených ryb a pokud i ten bude shodný 
tak největší ulovená ryba. Závodník si může nechat od rozhodčího 
změřit libovolný počet ryb. V případě pochybnosti zda má ulovená 
ryba stanovenou míru, může rozhodčí vyzvat závodníka k jejímu 
přeměření a to maximálně 3x za kolo. Rozhodčí nesmí toto pravidlo 
zneužívat ke zdržování závodníka. V případě, že přeměřená ryba nemá 
stanovenou míru, dostává závodník napomenutí a tato kontrola se 
nezapočítává do maximálního počtu tří kontrol. Při druhém napome- 
nutí dostává závodník diskvalifikaci pro dané kolo. Závodník 
si může nechat ulovenou rybu, u které si není jistý, že je mírová, 
přeměřit, než jí nahlásí rozhodčímu bez rizika napomenutí. 
Napomenutí se zaznamenávají na bodovací průkaz. 
 
 
 
 
Program závodu: 
Pátek 16.6.2017 
9,00-18,00                     oficiální trénink 
18,00-19,00                   prezentace závodníků v kempu na Podskalí 
 
19,00                             večeře 
20,00-???                      porada vedoucích a losování 
 
 
 
Sobota 17.6.2017 
6,45                       snídaně 
7,30  -8,30             příprava na závod 
8,30  -10,00           1.závod A a B chytá,C a D měří 
10,30-12,00           2.závod C a D chytá,A a B měří 
12,00-14,00           oběd 
14,00-15,30           3.závod C a D chytá,A a B měří 
16,00-17,30           4.závod A a B chytá,C a D měří 
18,30                      večeře 
Neděle 18.6.2017 



6,45                     snídaně 
7,30  -8,30           příprava na závod 
8,30  -10,00         1.závod C a D chytá,A a B měří 
10,30-12,00         2.závod A a B chytá,C a D měří 
12,00-14,00         oběd 
14,00-15,30         3.závod A a B chytá,C a D měří 
16,00-17,30         4.závod C a D chytá,A a B měří 
18,30                   vyhlášení výsledků 
 
 
 
 
 
 
 
 
Startovné ve výši 650,-kč za závodníka bude vybíráno na místě. 
Pro účastníky bude v ceně startovného 2x snídaně,2x oběd,1x večeře. 
Ubytování si zajišťují účastníci individuálně nebo po dohodě s     
pořadatelem jako v loňském roce v kempu na Podskalí. 
Prosím Vás o zaslání přihlášek i s potvrzením ubytování v co 
nejrychlejším možném termínu. 
Po telefonické domluvě s vedoucími je pro oslovené ubytování 
domluveno. 
 
Časový harmonogram průběhu závodu si může dle potřeb upravit 
pořadatel. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí! 
 
Pořadatelé závodu přejí Všem účastníkům úspěch při sportovním 
lovu a krásné rybářské zážitky na Volyňce. 
 
Závazné přihlášky posílejte na e-mail karelrezanka@seznam.cz,nebo 
na tel. číslo 737782215 nejpozději do 9.6.2017 včetně požadavků na 
ubytování a stravování (včetně doprovodu). 
 
 
 
 
 



Přihláška na memoriál M. Januse: 
organizace, klub:_________________________________________ 
 
 
 
Závodník: jméno, příjmení, strava ano, ne  ubytování ano, ne 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
         _______________________________________________________ 
         _______________________________________________________ 
 
 
Doprovod: jméno, příjmení, strava ano, ne  ubytování ano, ne 
_______________________________________________________ 
         _______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
         _______________________________________________________ 
 
 
 


