
Východočeský územní svaz Hradec Králové a MO ČRS Chotěboř 
pořádají dne 

 

29. 10. 2017 
 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
JUNIORŮ – JEZERO 

nádrž I - Pod kopcem - Polička 
 
 
GARANT ZÁVODU   - Jiří Pejchar 
ŘEDITEL ZÁVODU   - Jiří Pejchar 
HL. ROZHODČÍ    - Wittner Jan 
SEKTOROVÍ ROZHODČÍ  - Vlk Martin ml., Adam Jaroslav ml. 

 
1) Závodí se dle soutěžního a závodního řádu LRU muška pro rok 2017. 

 
2) Bodování a hodnocení závodu:  Hodnotí se všechny druhy ryb od 

minimální velikosti 150mm. 1 ryba – 1bod. 
 
Dle SaZ řádu - Počítáním ulovených ryb bez nutnosti měření každé ulovené ryby. Pro 
potřeby vyhodnocení výsledků je možné měřit pouze největší ulovené ryby. 
Závodník musí v každém kole změřit alespoň jednu (první) rybu pro potřeby 
vyhodnocení výsledků v případě shodného počtu ulovených ryb ostatními závodníky. 
Pokud závodník v daném kole neuloví žádný hodnotitelný úlovek, při vyhodnocení 
se postupuje dle standardních ustanovení tohoto SaZ řádu. 
Závodník může v každém kole změřit libovolný počet ryb, přičemž se mu pro 
potřeby vyhodnocení výsledků započítává vždy pouze ryba největší (v případě shody 
největší ulovené ryby rozhodne o pořadí součet 2 popřípadě více největších 
ulovených ryb) 

 
 

3) Každý závodník bude chytat 6 kol á 50 minut ve 2 sektorech.  
(3x sektor A + 3x sektor B) 



 
4) Program závodu:  
 

6:00 – 7:00  prezentace závodníků 
7:00 – 8:00  příprava na závod 
8:00 – 8:50  1. kolo závodu 
8:50 – 9:00  rotace 
9:00 – 9:50  2. kolo závodu 
9:50 – 10:00  rotace 
10:00 – 10:50 3. kolo závodu 
10:50 – 12:30 oběd a příprava na závod 
12:30 – 13:20 4. kolo závodu 
13:20 – 13:30 rotace 
13:30 – 14:20 5. kolo závodu 
14:20 – 14:30 rotace 
14:30 – 15:20 6. kolo závodu 
16:20   vyhlášení výsledků MČRJ 2017 a vyhlášení žebříčku 
juniorů 2017 za podpory firem HENDS Products a HOBBY-G. 

              
5) Přihlášky: Zasílejte do 24. 10. 2017 na email ikomplet@seznam.cz nebo 

jiri7912303124@gmail.cz 
Případné dotazy na tel.: 775 141402 - Jiří Pejchar 

 
6) Startovné 350,- Kč na osobu - bude vybíráno při prezentaci 

Cena startovného je pouze cena povolenky majiteli revíru a oběd není 
pořadatelem zajištován. 

 
7) Ubytování – pořadatel nezajištuje - Domov Mládeže - Polička 

 
8) Trénink: Den před MČRJ se koná na stejném revíru Pohárový závod 

Memoriál Zdendy Forchtsama, kterého se všichni závodníci mohou účastnit, a 
který je zároveň oficiálním tréninkem pro MČRJ 2017. Na tento závod, se však 
musí závodníci přihlásit zvlášť sami. 
 

9) Rozhodčí: 
S velkou prosbou bude osloven doprovod závodníků. Předem děkujeme! 

 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic v případě nepředvídatelných 
událostí. 
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. 



10) Přihláška k MČRJ JEZERO 2017: 

  
 
 
MO (KLUB): 
  
ZÁVODNÍK: 1.      7. 
 
   2.      8. 
 
   3.      9. 
 
   4.      10. 
 
   5.      11. 
 
   6.      12. 
 
 
 
      

 
Prosím vyplňte a zašlete zpět. 
Děkujeme a těšíme se na Vaši účast! 


