MO Mělník ve spolupráci s MO Brandýs nad LabemStará Boleslav, Středočeským územním svazem a
Muškařským klubem Monfish junior, z.s.
pořádají dne 27.4.2019

MONFISH Junior BOAT CUP 2019
Jezerní lodní závod
Místo konání:
Revír: 413022 Pšovka 1 pískovna Vlíněves 1, rozloha 10,3 ha

Pořadatel: Muškařský klub Monfish Junior, z.s. a Mo Brandýs nad Labem –Stará
Boleslav ve spolupráci s SÚS a MO Mělník
Hlavní pořadatel: Marek Macholda
garant: Pavel Rákosník
hlavní rozhodčí: Roman Vlček
Patronem závodu je předseda Středočeského ÚS Dušan Hýbner

Časový rozvrh
1.
2.
3.
4.
5.

6.00 – 8.00 hod prezentace a losování
8.30 hod. začátek závodu
závod bude probíhat čtyřkolově
závodní kolo trvá 60minut
přestávka mezi koly je 30 minut, mezi 2. a 3. kolem prodloužená přestávka na
oběd 90 minut
6.
vyhlášení výsledků proběhne po ukončení závodu v 17.00 hodin
Kolo

1. kolo

8.30 – 10.00

2. kolo

10.30 – 12.00
Přestávka – oběd

3. kolo

13.0 – 14.30

4. kolo

15.00 – 16.30

Závodní řád
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

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
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 rozhodčí komise
závodníci soutěží podle platného závodního řádu LRU Muška
začátek a konec kola bude oznámen zvukovým signálem
v průběhu závodu je zakázána jakákoliv pomoc závodníkovi další osobou,
závodník rybu zdolává a vylovuje sám za pomoci podběráku (maximální
délka 2 m, měřeno od konce tyče po vrchol hlavy)
během závodu je striktní zákaz vnadění jakýmkoliv způsobem
při losování závodníci obdrží 4 závodní karty, na kterých je vyznačeno závodní
kolo (1-4) a číslo lodě.

8.

vstup do vylosované lodi je povolen 15 minut před začátkem závodního
kola
9.
hodnotitelné ryby zapisuje do bodovací karty rozhodčí (veslař) a závodník je
ihned podepisuje
10.
ryba zaseknutá před zvukovým signálem a vylovená do 15ti minut po ukončení
závodního kola bude započítána
11.
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.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

hodnocené druhy ryb: všechny lososovité, ostatní nad 20 cm včetně
hodnotí se živé ryby zaseklé v hlavové části po konec skřelových oblouků
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
nevyndavá jiz podběráku
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
pořadí závodníků v jednotlivých kolech je určeno dle počtu ulovených ryb
zapsaných do bodovací karty
do bodovací karty se zapisuje každá hodnotitelná ryba jako 1 kus a vždy na
nový řádek
v každém kole musí závodník změřit první rybu (ryba se měří v síťce
podběráku za pomoci měřícího korýtka)
v případě
a) shodného počtu ulovených ryb ve stejném kole, rozhoduje o umístění délka
největší změřené ryby v tomto kole, nebo
b) v případě shodného součtu umístění s jiným závodníkem, rozhoduje o umístění
délka největší změřené ryby ze všech odchytaných kol

kromě první změřené ryby, může závodník požádat rozhodčího o změření
jakékoliv další ryby do soutěže o největší rybu, měří se v milimetrech (mm)
10.
do soutěže o největší rybu se započítá největší změřená ryba z každého kola
11.
celkové pořadí závodníků je určeno součtem umístění v jednotlivých kolech
12.
bodováno je každé kolo zvlášť

13.
14.

závodníci, kteří v kole nechytí rybu mají všichni poslední umístění v sektoru
průběžné pořadí po jednotlivých kolech bude vyvěšeno na informační tabuli

Pokyny pro chytání z lodě:
1. Každý závodník musí být vybaven plovací vestou po celou dobu pobytu v lodi +
brýle. Vesty budou k dispozici u pořadatele závodu.
2. V průběhu závodního kola nesmí na lodi stát (kromě podebírání ryby) a po
celou dobu musí sedět na vyhrazené lavičce.
3. Závodník tzv. kapitán (v prvním a třetím kole vždy závodník z dvojice s nižším
startovním číslem) sedí vždy na přední lavičce ve směru jízdy (pozice A).
4. Ve druhém a čtvrtém kole je kapitánem lodi závodník s vyšším startovním
číslem.
5. Kapitán lodi určuje veslaři, kam chce loď na vodní hladině umístit, jak jí
natočit a případně jakým směrem se pohybovat s lodí.
6. Veslař rozhodčí je odpovědný za dodržování minimální vzdálenosti mezi
sousedícími loděmi, jež činí 20 metrů.
7. Každé kolo se startuje z určeného kotviště lodí a na toto se každá loď po
skončení závodního kola vrací.
8. Z lodě smí závodník vystoupit až po jejím částečném vytažení na břeh
v kotvišti.
9. K lovu smí mít závodník v průběhu závodu připravenu pouze jednu kompletní
udici. Ostatní udice musí mít uložené v rozloženém stavu (kompletně
rozložený prut podle počtu dílů max. s připevněným navijákem. Návazec ani
šňůra nesmí být provlečeny očky prutu, ale musí být stočené v navijáku.
10.

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 závodí na vlastní nebezpečí.

Stravování a ubytování:
1. Pořadatel zajišťuje pro závodníky teplý oběd v ceně startovného (vždy závodník
plus jeden člen doprovodu)
2. Ubytování si účastníci závodu zajišťují sami. Doporučené ubytování je na
www.campmelnik.cz, nebo www.ludmila.hotel.cz

Přihlášky:
Termín pro doručení přihlášek do 20.4.2019 !!!
Do přihlášky uveďte celé jméno závodníka, příslušnost ke klubu či MO a požadavek
na obědy navíc
Přihlášky zasílejte na email: roman@monfish.com, případné dotazy na tel.:
777920900 Roman Vlček
startovné: 600 Kč (účastnický poplatek, jeden krát teplé jídlo, pronájem lodí)
max. počet závodníků: 24 – tedy 12 lodí.
Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity a potvrzovány mailem
Startovné se platí na účet č. 8824809001/5500, nebo po předchozí dohodě
v hotovosti při prezentaci.
Prosba o dodržování následujícího pravidla: Závodník má povinnost v co
nejkratší době od zjištění nemožnosti účasti oznámit pořadateli svoji
případnou neúčast.

Ceny:
poháry a medaile 1-3 místo a za největší rybu, věcné ceny pro všechny účastníky.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny propozic,
které musí přihlášeným závodníkům sdělit neprodleně po
jejich provedení.

Doplňující informace:
Jedná se o pstruhový revír, zarybňovaný pravidelně před zahájením pstruhové sezony
3 q pstruha duhového. Dále se v revíru loví bílá ryba, okouni a občasným úlovkem
jsou velké štiky. Revír bude 20.4. hájen.
Parkování je možné po celé délce dělící hráze na které je i nástupní místo do lodí viz.
obrázek:

