
 

Český rybářský svaz, z. s., Jihočeský územní svaz 

a RSK České Budějovice 

 

 

Vás srdečně zvou na 

 

 

 

Mistrovství juniorů České republiky v lovu 

ryb udicí - muška na jezeře  

 

nádrž Květoňov 

 

10.4. 2020 

 

 

 

 

 



 

P R O P O Z I C E 
 

1. Organizační výbor:  

garant soutěže: Jiří Pejchar  

ředitel soutěže: Ing. Martin Musil 

hlavní rozhodčí: Vlk Martin  

sektorový rozhodčí: Jan Wittner st.  

 

2. Účastníci  

Závodu se může zúčastnit každý, kdo se přihlásí do 3.4.2020 na email: macamusil2@seznam.cz  

Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí!!!!  

 

3. Pravidla  

Závod jednotlivců proběhne podle platného Soutěžního a závodního řádu pro rok 2020. Hodnoceny 

budou všechny úlovky od 200 mm systémem ryba = 1 bod. Měří se každá první ryba, dále si 

závodník může změřit libovolný počet ryb. Závodníci si měří ryby navzájem, tj. 1-2; 3-4 a tak dále. 

O pořadí v sektoru rozhoduje počet bodů (ryb). V případě stejného počtu bodů, rozhoduje o pořadí v 

sektoru největší ulovená ryba. O celkovém pořadí v soutěži v případě shodného součtu umístění 

rozhoduje počet bodů, a pokud i ten bude shodný, tak největší ulovená ryba. Při lodním závodě na sobě 

bude mít závodník po celou dobu záchranou vestu. 

 

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 400,- Kč za závodníka.  

V ceně je pro závodníky oběd na hrázi nádrže. 

 

6. Popis nádrže, trénink  

MČRJ se odehraje na nádrži Květoňov u Kaplice (48.7124019N, 14.5088678E) , závod se bude skládat 

ze tří břehových sektorů a jednoho lodního sektoru. Výskyt ryb: pstruh duhový, štika obecná, pstruh 

potoční, perlín ostrobřichý, plotice obecná, okoun říční, candát obecný. Dne 8.4. bude vysazeno 

500 kg pstruha duhového. 

Trénink závodníků v závodním úseku je povolen pouze do 7. 4. 2020. Ve dnech 8.-9.4. bude 

na nádrži platit všeobecný zákaz rybolovu.   



 

PROGRAM ZÁVODU 

pátek 10.4. 2020 
 

 

06:00 – 07:00 prezentace závodníků, losování 

07:00 – zahájení Mistrovství republiky – krátký meeting 

07:00 – 08:00 příprava na závod 

08:00 – 09:30 1. kolo závodu 

09:30 – 10:00 přestávka  

10:00 – 11:30 2. kolo závodu 

11:30 – 13:00 oběd a příprava na závod  

13:00 – 14:30 3. kolo závodu 

14:30 – 15:00 přestávka  

15:00 – 16:30 4. kolo závodu 

17:30 – ukončení Mistrovství republiky - vyhlášení výsledků 

 

 

 

7. Ubytování a strava:  

Ubytování i stravu si zajišťují všichni účastníci sami. V ceně startovného je oběd na hrázi 

nádrže. 

 

8. Přihlášky:  

Přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 3.4.2020 na email: macamusil2@seznam.cz 

 

Kontakt na pořadatele:  

Martin Musil 

Mobil: +420 725 241 037  

email: macamusil2@seznam.cz 

  

mailto:macamusil2@seznam.cz
mailto:macamusil2@seznam.cz


 

MAPA ZÁVODNÍHO SEKTORU 

 

 

SEKTOR A 

SEKTOR B 

SEKTOR C 

SEKTOR D 

LODNÍ 

PARKOVIŠTĚ 


