
Český rybářský svaz a Hanák RSK České Budějovice  

 

Vás srdečně zve 

na 

juniorský 

 

 

„Nominační závod“ 
který se uskuteční 

na revíru Vltava 28 a 29 

4 - 6. 7. 2019 
 

 



P R O P O Z I C E 

 

1. Organizační výbor: 

Garant soutěže: Martin Musil ml. 

Ředitel soutěže: Martin Musil ml. 

Hlavní rozhodčí: Jiří Pejchar 

Sektorový rozhodčí: Tomáš Starýchfojtů  

 

2. Účastníci 

Závodu se můžou zúčastnit pouze závodníci z první desítky z juniorského žebříčku pro 

rok 2018 (jmenovitý seznam v bodu č. 11), kteří se musí přihlásit nejpozději do 15. 6. 2019 

na email macamusil2@seznam.cz. 

Tímto bych chtěl požádat trenéry a doprovod, zda by nám nepomohli při měření. Všech 10 

závodníků bude závodit v rámci sektoru navzájem, takže potřebujeme 10 rozhodčích. Prosím 

potvrďte, zda budete moci pomoct (počet) v přihlašovacím emailu. V případě zájmu můžete 

vzít juniory, kteří se závodu neúčastní jako rozhodčí, přece jen toho bude k vidění opravdu 

hodně.  

Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí!!!! 

 

3. Pravidla 

Závod jednotlivců proběhne podle platného Soutěžního a závodního řádu pro rok 2019. 

Hodnoceny budou všechny úlovky od 20 cm. Měří se pouze první ryba a dále je na 

závodníkovi kolik ryb (větších) si změří. Za každou ulovenou rybu je 1 bod. Závodník si 

každou rybu po zapsání do bodovacího průkazu podepíše. O pořadí v sektoru rozhoduje 

největší počet bodů (počet ryb). V případě stejného počtu bodů rozhoduje největší ryba. Pokud 

nastane situace stejného umístění, rozhoduje počet bodů (počet ryb), pokud bude i počet bodů 

stejný rozhodne největší ryba. V sektoru závodí všech 10 závodníků zároveň. Pořadatel si 

vyhrazuje právo na změnu programu. 
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Se závodníky během závodu nesmí trenéři ani doprovod žádným způsobem komunikovat 

ani jinak poskytovat pomoc s výjimkou státního trenéra juniorů!!! V případě takového 

prohřešku následuje diskvalifikace v daném kole. 

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 150,- Kč za závodníka. 

 

6. Trénink 

Trénink závodníků v závodním úseku je povolen pouze do 23. 6. 2019. 

Výskyt ryb: pstruh obecný, pstruh duhový, siven americký, jelec tloušť, plotice obecná, okoun 

říční, jelec proudník 

 

7. Ubytování a strava:  

Ubytování i stravu si všichni účastníci závodu zajišťují sami. Doporučujeme však ubytování 

v Rožmberku nad Vltavou (centrum dění). 

 

8. Přihlášky: 

Přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 15. 6. 2019 na email: macamusil2@seznam.cz 

 

Kontakt na pořadatele: Martin Musil ml. 

Tel. číslo: 725 241 037    email: macamusil2@seznam.cz 
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9. ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

 

Čtvrtek:  

Losování a porada kapitánů: 20:00 (U chalupy Vlasty Krále) 

Pátek:   

1. kolo sektor B  07:00 – 10:00  

2. kolo sektor B  18:00 – 21:00  

 

Sobota:  

3. kolo sektor A 09:00 – 10:30 (30 min rotace) 11:00 – 12:30 

 

Vyhlášení výsledků v 14:00 (Rožmberk nad Vltavou; U chalupy Vlasty Krále ) 

 

 

 

  



10. Mapy: 

 

Sektor A – Vltava 29 Čertovy kameny 

 

 

Sektor B – Vltava 28 Vyšší Brod 

 

  



11. Seznam účastníků závodu 

1. Bureš Jan 

2. Carbol Jan 

3. Marek Vojtěch 

4. Wittner Jan 

5. Pleskač Antonín 

6. Glaesner Tomáš 

7. Oliva Jan 

8. Šindelář Vít 

9. Piekar Samuel 

10. Kundrata Adam 

 

1. náhradník: Sušil David 

2. náhradník: Štěpánková Klára 

3. náhradník Rulf Richard 


