
MO SOKOLOV
vás zve na 8. ročník AKCE

ZÁPADOČESKÝ POHÁR
na řece Otava 5 ve Velkých Hydčicích v neděli 30.8.2020

Pravidla závodu:
Závod proběhne jako říční závod jednotlivců podle platného závodního řádu pro rok 2020. 
Polovina závodníků vždy chytá a druhá polovina měří. Závod bude rozdělen na dva sektory 
I. II. Závodníci budou rozlosováni do čtyř skupin A, B, C a D. (Podle počtu přihlášených - možná 
varianta i jen dvou skupin A a B). Závod je tříkolový, kde jedno kolo trvá 1 hodinu a 15 minut. Po 
ukončení kola je 15min. přestávka, kdy závodník zůstává na místě jako rozhodčí. Systém rotace 
a hodnocení bude upřesněn během prezentace. Trénink povolen do 16.8.2020

Charakteristika tratě:
Otava 5 je P- revír 433 031. Šířka 20 – 50m., průměrná hloubka 0.5m, kamenité dno, výskyt ryb 
- lipan, pstruh obecný, proudník, tloušť, pstruh duhový.

Hodnocení:
Hodnotí se každý úlovek od 15 cm, o pořadí v sektoru rozhoduje počet úlovků. Závodník je 
povinen rybu chytit do podběrák u a ukázat rozhodčímu a nahlásit druh ryby a podepsat 
v bodovací kartě!!! V případě shodného počtu úlovků rozhoduje o pořadí velikost největšího 
úlovku. Závodník je povinen změřit první rybu a pak větší dle svého uvážení.
V případě pochybnosti, zda ryba má stanovenou míru, může rozhodčí vyzvat závodníka 
k jejímu přeměření, a to maximálně třikrát během jednoho závodního kola, rozhodčí nesmí 
toto pravidlo zneužívat ke zdržování závodníka. V případě, že přeměřovaná ryba nemá 
stanovenou minimální míru, dostává závodník napomenutí a tato kontrola se započítává do 



maximálního počtu tří kontrol. Při druhém napomenutí je závodníkovi zároveň odečtena 
poslední ulovená ryba (když ještě žádnou nemá, tak první příští), při třetím napomenutí 
dostává závodník diskvalifikaci pro dané kolo. Závodník si může ulovenou rybu nechat přeměřit 
dobrovolně, než ji nahlásí, bez rizika napomenutí. Napomenutí se zaznamenávají na bodovací 
průkaz.

!!!!ZMĚNA!!!!
Nejedná se o BODOVANÝ závod do žebříčku, máme možnost tedy vyzkoušet součet 
tří rotací (na ligových soutěžích se sčítají dvě rotace, my zkusíme sečíst všechny tři 
rotace dohromady). – tj. všechny tři kola se budou psát na jednu kartu.

Prezentace a vyhlášení výsledků:
Sraz a prezentace závodníků je v 6:00 až 7:00 na návsi u hospody ve Velkých Hydčicích, 
vyhlášení výsledků cca 19:00 -19:30 na stejném místě.

Přihlášky, startovné, strava:
Přihlášky zasílejte nejpozději do 16.8 2020 na email: jirkapechac@seznam.cz

Startovné činí 400 kč za dospělého a 200 kč pro juniory do 18let.

Možnost objednání Guláše na oběd – cena za porci 100,- Kč – prosím uvést počet porcí 
do emailu s přihláškou.

MAXIMÁLNÍ POČET ZÁVODNÍKŮ JE 44. PŘI NEDOSTATEČNÉM ZÁJMU BUDE ZÁVOD ZRUŠEN.

Časový harmonogram závodu:
7:00 - 8:00 - příprava na závod
1. závod skupina A a B 8:00 – 9:15
1. závod skupina C a D 9:30 – 10:45
2. závod skupina A a B 11:00 – 12:15
přestávka 12:15 – 13:45
2. závod skupina C a D 13:45 – 15:00
3. závod skupina A a B 15:15 – 16:30
3. závod skupina C a D 16:45 – 18:00

Činovníci závodu:
Silvie Havlíková - ředitel závodu
Kanta Josef - garant závodu
Jiří Pech ml. - bodovací komise
Pech Jiří st. - sektorový rozhodčí

Závodník vstupuje do závodu na vlastní nebezpečí! Pořadatel si vyhrazuje právo na změny 
v propozicích.

Těšíme se u vody na shledanou.
PARMIČKY SOKOLOV


