XXXIII.MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY V MUŠKAŘENÍ
2019

OHŘE 8A, OHŘE 11

POZVÁNKA
Dovolujeme si vás pozvat k XXXIII. Mistrovství České
republiky v lovu ryb na umělou mušku, které se uskuteční na
pstruhovém revíru Ohře 8A a mimopstruhové Ohři 11.
.

S pověřením rady ČRS z.s. pořádá akci
Severočeský územní svaz z.s. ve spolupráci
s MO-Chomutov, Žatec a Klášterec n/Ohří.

XXXIII. Mistrovství České republiky
v lovu ryb na umělou mušku- řeka.

Propozice závodu
Datum konání:
Místo konání:

8. – 9 .6. 2019
Ohře 8A revír č. 443 040 – MO Žatec
Ohře 11revír č. 443 045 – MO Klášterec n/Ohří

A. Čestné předsednictvo
Místopředseda ČRS SÚS Ústí n/L-

ing. Bílý Ivan ph.Dr.

Předseda ÚO LRU muška-

Pejchar Jiří

ČRS MO Chomutov –

ing. Vašíček Roman

ČRS MO Žatec -

ing. Valha Josef

ČRS MO- Klášterec n/Ohří -

Karásek Pavel

B. Činovníci mistrovství
Ředitel mistrovství -

Pešek Václav

Technický ředitel -

Matějka Patrik

Vrchní rozhodčí –

Čapek Pavel

Sektoroví rozhodčí –

Čapková Martina

Vedoucí bodovací komise – Pilnáčěk Jiří, Čapek Pavel
Garant mistrovství -

Pešek Václav

C. ČASOVÝ PROGRAM MISTROVSTVÍ

Pátek 7.6 2019
15.00 – 18.00 hod. -

ubytování a prezentace v Rybářském domově SÚS ČRS z.s. Ústín/L
ve Vikleticích na Nechranické přehradě..

18.15. hod .-

slavnostní zahájení, Rybářský domov

19.00. hod. -

večeře v Rybářské baště ve Vikleticích

20.00 hod. -

porada vedoucích družstev, losování –Rybářský domov.

Sobota 8.6. 2019
06.30 - 7.30 hod. -

snídaně Rybářská bašta

08.00 – 09.00hod. -

příprava na závod

09.00 –10.30 hod. -

I. závod/první část(skupiny- muži A,B,ženy-A)

10.30 – 11.00hod.-

výměna stanovišť

11.00 – 12.30hod. -

I. závod/druhá část(skupiny- muži A ,B , ženy-A)

12.30 – 13.00hod. -

přestávka – oběd

13.00 – 13.30hod. -

příprava na závod

13.30- 15.00 hod. -

II. závod/první část(skupiny –muži C, D, ženy- B)

15.00 – 15.30hod.-

výměna stanovišť

15.30 - 17.00hod. -

II. závod/druhá část(skupiny –muži C, D, ženy- B)

18.30hod.

večeře Rybářská bašta

Neděle 9.6. 2019
6.30 – 7.30hod. 08.00 – 09.00hod. 09.00 - 10.30hod. 10.30 – 11.00hod. 11.00 – 12.30hod. -

snídaněRybářská bašta
příprava na závod
III. Závod/první část (skupiny – muži C,D, ženy – B)
výměna stanovišť
III. Závod/druhá část ( skupiny – muži C, D, ženy –B)

12.30 – 13.30hod. -

přestávka na oběd

13.30 – 14.00hod. -

příprava na závod

14.00- 15.30hod. 15.30- 16.00hod.16.00 - 17.30hod.-

IV. závod/první část(skupiny muži A ,B, ženy –A)
výměna stanovišť
IV. Závod/druhá část(skupiny muži A,B, ženy –A)

18.30hod.

večeře Rybářská bašta

19.00hod.

slavnostní ukončení mistrovství, vyhlášení výsledků,
předání cen v Rybářském domově SÚS.

V odůvodněných případech si pořadatel vyhrazuje právo nazměnučasového programu.

D. Organizační pokyny

1.Podmínky účasti
Mistrovství se může zúčastnit z každého ÚS ČRS a MRS jedno čtyřčlenné družstvo mužů,
Ženybez omezení počtu v soutěži jednotlivců.

2.Závodní řád
Mistrovství proběhne dle soutěžního a závodního řádu pro lov ryb udicí na umělou mušku
platného pro r. 2019, systémem vzájemného samo -rozhodování závodník – rozhodčí.
Hodnotí se všechny ulovené ryby od 150mm délky.

3.Charakteristikazávodní trati
Závodní úseky pro I. závod jsou situovány na pstruhovém revíru Ohře 8A- 443 040 MO- Žatec
v úseku od Libočanského jezu až po jez v obci Stranná -hranice revíru Ohře 8B -443 059 MO –
Chomutov. Břehy jsou v celé délce úseku přístupné z levého břehu po proudu vede příjezdová cesta
auty. Šířka toku je 30 – 50m,dno kamenité s travnatýmporostem a výskytem Lakušníku, hloubka
do 2m, břehy přírodní, místy regulované . Výskyt ryb: Pstruh potoční, Lipan podhorní ,Parma
obecná, ojediněle bílá ryba.
Závodní úseky pro II. závod jsou situovány na mimo pstruhovém revíru Ohře 11- 443 045 MOKlášterec n/Ohří od jezu v Klášterci n/Ohří ( nad železničním mostem tratě Cheb- Ústí n/Labem),
po čističku odpadních vod v Klášterci n/O. Podél celého závodního úseku(levý břeh) vede
cyklostezka, parkování možné pouze podél přilehlé komunikace. Charakteristika toku je obdobná
pstruhové Ohři , mimo výskyt ryb kde převažuje hlavně bílá ryba s občasným výskytem ryby
lososovité.
Závodní úsek žen bude vždy na konci závodního úseku mužů.

Zákaz tréninku v závodních úsecích pro soutěžící a jejich doprovodu od 25.5. 2019.

Závodní úsek Žatec (Stroupeč).

Závodní úsek Klášterec n/Ohří

4. Tréninková voda
Pro I. závod celýpstruhový revírOhře 8B -443 059 MO – Chomutov,od hráze Nechranické přehrady
až po jez v obci Stranná(hranice revíru Ohře 8A/8B), nebo spodní úsek od Libočanského jezu až po
konec P a MP revíru (silniční most Žatec- Plzeň).

Pro II .závod je možnost tréninku od jezu nad železničním mostem tratě Cheb – Ústí n/L,
začátek závodního úseku Ohře 11 až k silničnímu mostu ve Stráže n/Ohří .

5. Protesty a námitky
Protesty se podávají nejpozději jednu hodinu po ukončení závodu a to hlavnímu rozhodčímu
viz. Soutěžní a závodní řád platný pro r. 2019. Protesty a námitky projednává rozhodčí komise
ve složení: hlavní rozhodčí, ředitel závodu (garant)a tři předem zvolení zástupci družstev,
bude zvolena na poradě vedoucích družstev.

6. Ubytování a stravování
Ubytování bude zajištěno ve čtyřlůžkových chatkách a dvou a třílůžkových pokojích v Rybářském
domově ČRS z .s SÚS Ústí n/Labem ve Vikleticích, v restaurace Rybářská bašta na
Nechranické přehradě bude pro zájemce mistrovství zajištěno také stravování. Poplatky za
ubytování a stravu budou hrazeny hotově při prezentaci.
V případě dřívějšího ubytování
Rybářský domov – Vikletice p. Blata tel. 723 349 065, kde je
možnost zakoupení povolenek, ubytování a stravování rozhodčích hradí pořadatel.

E. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Přihlášky
Přihlášky včetně závazné objednávky ubytování a stravování zasílejte
na adresu: Pešek Václav , e-mail: ursini@seznam.cz
Mob. 608 257 452. Delegované rozhodčí si dovolujeme požádat o potvrzení účasti včetně
požadavků na ubytování a stravování.

Povolení k lovu ryb: každý soutěžící musí mít platnou povolenku k lovu ryb. Do přihlášky uvádějte
případný zájem o povolenky na termín tréninku a vlastního závodu

2. Startovné
500Kč na jednoho soutěžícího
Doprava
Během mistrovství je předpokládána vlastními vozidly.

S pozdravem Petrův zdar pořadatelé mistrovství

NAŠÍÍ PARTNEŘI MISTROVSTVÍ

MĚSTO
CHOMUTOV

KOVOVÝROBA

GRANÁT

Přihláška k XXXIII. Mistrovství ČR řeka 2019

Územní svaz ČRS(MRS):…………………………………………………………………..

Přihlašujeme tímto k účasti na XXXIII. MiČR v říčním muškaření tyto
naše závodníky:
1.

…………………………..

2.

………………………….

7.

………………………………..

3.

………………………….

8.

…………………………………

4.

…………………………..

9.

………………………………...

5.

………………….. ………

10.

…………………………………

11. ……………………………

12.

………………………………….

Dále objednáváme:
Ubytování v pátek

7.6.2019

pro……….osob

Ubytování v sobotu

8.6. 2019

pro ...... ..... osob

Snídaně v sobotu 8.6. a neděli 9.6.2019

pro……… .osob

Oběd v neděli (Klášterec n/O 9.6.2019(balíček)

pro ….... ... . osob

Večeře v pátek 7.6. 2019 a sobota 8.6.2019

pro ........ .

Večeře v neděli 9.6.2010

pro………..osob

osob

Jiné požadavky či upozornění…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Telefonické spojení na kontaktní osobu: V.Pešek – 608 257 452 (ursini@seznam.cz)
V…………………………

Podpis a razítko

