
PROPOZICE 
 

MONFISH CUP – POLIČSKÁ  MUŠKA 2019  
 

termín: 6. – 7.4. 2019 
startovné: 900 Kč / 34 EUR, děti do 15 let 450 Kč / 17 EUR 
max. počet závodníků: 200 
do finále postupuje: 100 

garant: Martin Grün 
hlavní rozhodčí: Roman Vlček 

Platební informace obdržíte po přihlášení emailem. Nepoužívejte, prosím, 
staré platební údaje. 
Vracení startovného 

V případě zrušení závodu z důvodu vyšší moci (nepřízeň počasí) se startovné nevrací, 
ale přesouvá na další ročník  v hodnotě 50% slevy na startovné. 

Přihlášením k závodu udělujete souhlas se zveřejněním Vašeho jména, jména a 
výsledku na těchto stránkách. 

Prosba o dodržování následujícího pravidla: Závodník má povinnost 
oznámit pořadateli svoji případnou neúčast. 
 Sobota 
1. 5.30 – 8.00 hod prezentace a losování stanoviště 
2. 8.30 hod. začátek závodu (1. skupina) 
3. závod bude probíhat čtyřkolově ve dvou skupinách 
4. závodní kolo trvá 55 minut 
5. přestávka mezi koly je 10 minut, mezi 2. a 3. kolem prodloužená přestávka 
6. vyhlášení finalistů proběhne v sobotu po ukončení závodu do cca 45 minut 

kolo I. skupina II. skupina 

1. kolo 8.30 – 9.25 9.35 – 10.30 

2. kolo 10.40 – 11.35 11.45 – 12.40 

Přestávka 

3. kolo 13.20 – 14.15 14.25 – 15.20 

4. kolo 15.30 – 16.25 16.35 – 17.30 

SEMIFINÁLE – sobota 

 



Neděle – finále 
1. 6.00– 7.30 hod losování stanovišť 
2. 8.30 hod. začátek finálového závodu 
3. finálový závod proběhne čtyřkolově v jedné skupině 
4. závodní kolo trvá 55 minut 
5. přestávka mezi koly je 10 minut, mezi 2. a 3. kolem přestávka na oběd 
6. 14.30 hod. vyhlášení závodu v místě konání 

kolo od – do 

1. kolo 8.30 – 9.25 

2. kolo 9.45 – 10.40 

přestávka na oběd 

3. kolo 11.35 – 12.30 

4. kolo 12.50 – 13.45 

FINÁLE – neděle 

 
Závodní řád 

1. způsob lovu:  muškaření (muškařský prut, muškařská šňůra, 1-3 umělé mušky), 
zákaz lovu se signalizátorem záběru, kul. plovátkem, bavor. dřívkem, twistery, 
jinými gumovými  nástrahami  a muškami z jejich  částí, zákaz používání 
aromatických posilovačů záběrů, zákaz umísťování zátěže a plovoucích prvků 
mimo tělíčka mušky 

2. je zakázáno používat jiné háčky než jednoháčky bez protihrotu (může být i 
zamáčklý, nebo jinak odstraněný), v případě nejasnosti, zda muška splňuje tyto 
náležitosti, bude muška odebrána závodníkovi a tato skutečnost zapsána do 
bodovací karty, verdikt o neuznání všech ulovených ryb v kole před tím, než byla 
muška odebrána, vydá JURY 

3. závodníci soutěží podle platného závodního řádu LRU Muška 
4. začátek a konec kola bude oznámen zvukovým signálem 
5. v průběhu závodu je zakázána jakákoliv pomoc závodníkovi další osobou, 

závodník rybu zdolává a vylovuje sám za pomoci podběráku (maximální délka 
3,5m) 

6. během závodu (So, Ne) je striktní zákaz vnadění jakýmkoliv způsobem 
7. při losování závodníci obdrží 4 závodní karty, na kterých je vyznačena skupina (I., 

II), závodní kolo (1-4) a číslo stanoviště 
8. závodní úsek je od označení kolíkem kolmicí k vodě, vždy od vylosovaného čísla 

k vyššímu (pokud mám vylosováno 3 – lovím mezi 3 a 4) 
9. vstup do sektoru  na vylosovaná místa je povolen 30 minut před 

začátkem závodu 
10. hodnotitelné ryby zapisuje do bodovací karty rozhodčí a závodník je ihned 

podepisuje, u měření může asistovat jeden nebo oba ze dvou vedle lovících 
závodníků (prostě pro klid svojí duše se můžu přijít kouknout na sousedovu 
měřenou rybu) 

11. ryba zaseknutá před zvukovým signálem a vylovená po ukončení závodního kola 
bude započítána 



12. POZOR! po ukončení kola závodník a rozhodčí podepíše kartu pod poslední 
zapsanou rybu  a závodník kartu odevzdá rozhodčímu, dodatečně odevzdaná karta 
nebude započítána 

 
Bodování a hodnotitelné ryby 

1. hodnocené druhy ryb: všechny lososovité, ostatní nad 20 cm včetně 
2. hodnotí se živé ryby zaseklé v hlavové části po konec skřelových oblouků 
3. pokud chce závodník hodnotit lososovitou rybu, musí ji podebrat podběrákem 

a v něm ukázat zvednutím nad hladinu rozhodčímu (který ji potvrdí jako 
hodnotitelnou) a v podběráku pustit zpět do vody, na rybu zbytečně nesahá a 
nepokládá ji na zem 

4. pokud chce hodnotit nelososovitou rybu, podebere ji do podběráku a v něm ji 
musí bezpodmínečně změřit (nezměřená nelososovitá ryba se nepočítá!), rybu 
opět šetrně pouští v podběráku zpět 

5. pořadí závodníků v jednotlivých kolech je určeno dle počtu ulovených ryb 
zapsaných do bodovací karty 

6. do bodovací karty se zapisuje každá hodnotitelná ryba jako 1 kus a vždy na nový 
řádek 

7. v každém kole musí závodník změřit minimálně první rybu, pokud 
bude chtít, může změřit libovolný počet ryb(ryba se měří v síťce podběráku 
za pomoci měřícího korýtka) 

8. v případě 
a) shodného počtu ulovených ryb ve stejném kole a sektoru, rozhoduje o umístění 
délka největší změřené ryby v tomto kole, nebo 
b) v případě shodného součtu umístění s jiným závodníkem, rozhoduje o umístění 
celkový počet hodnocených úlovků  ze všech odchytaných kol, pokud je shodný, 
největší ryba 
Vysvětlení: pokud za jedno kolo chytnu ve svém sektoru 12 ryb a změřím dvě 
(325mm a 561mm) a najde se další závodník se stejným počtem ulovených ryb a 
změřenou jednou (325mm), bude moje umístění v kole lepší, protože jsem měl 
největší změřenou rybu 561mm a on 325mm 

9. kromě první změřené ryby, může závodník požádat rozhodčího o změření 
jakékoliv další ryby měří se v milimetrech (mm) 

10. do soutěže o největší rybu se započítá největší změřená ryba z každého kola 
11. POZOR změna! závodí se v sektorech, což umožní spravedlivější výsledky 
12. celkové pořadí závodníků je určeno součtem umístění v jednotlivých kolech 
13. bodováno je každé kolo zvlášť, do finále postupuje 50 závodníků z každé skupiny s 

nejnižším součtem umístění z jednotlivých kol 
14. závodníci, kteří v kole nechytí rybu mají všichni poslední umístění v sektoru 
15. průběžné pořadí po jednotlivých kolech bude vyvěšeno na informační tabuli 
16. celkové výsledky Monfish Cupu se počítají z 8 kol 
17. Pro účely žebříčku LRU muška budou vytvořeny dvě výsledkové listiny: sobota (4 

kola) a neděle (4 kola) 

 
Důležité dodatky 

1. všichni soutěžící se chovají k rybám nanejvýš šetrně, záměrné poškozování ryb 
nešetrným zacházením znamená diskvalifikaci ze závodu a znemožnění účasti v 
příštích ročnících do odvolání 



2. poraněná ryba, která by po puštění zahynula, se usmrtí a odevzdá rozhodčímu, 
tato ryba bude závodníkovi uznána jako hodnotitelná 

3. závodníci, kteří soutěží o body do žebříčku LRU, si nesmějí ponechat žádnou rybu 
4. závod bude bodován do žebříčku LRU jak za sobotu, tak za neděli 
5. ryba ponechaná účastníkem musí být ihned usmrcena a rozhodčím označena 

zakřížkováním v bodovací kartě jako „ponechaná“, při nesplnění této povinnosti 
bude účastník diskvalifikován a nebude pokračovat v závodu 

 

Příklad bodovacího listu 


