
 

Český rybářský svaz 
MO ČRS Praha 10 Vinohrady 

                           
 

ve spolupráci s  
 

Územním svazem města Prahy 

 

Vás zve na jezerní závod 
 

 PRAŽSKÝ POHÁR JUNIORŮ 2022 

 

Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si vás pozvat na 

jezerní závod juniorů LRU muška, který se uskuteční 

dne 2.4.2022 

na revíru 401 219 Lahovická nádrž 

Praha 5 - Lahovice  

 

- Organizační výbor:  
- ředitel a garant závodu Zdeněk Glaesner 

- hlavní pořadatel  Jiří Machník 

- hlavní rozhodčí  Jan Šnek 

- sektorový rozhodčí             Zdeněk Glaesner, Jiří Machník 

- vedoucí bodovací komise Zdeněk Glaesner 

 

 

 

 

 

                        



Pravidla: 

Závod proběhne podle Soutěžního a závodního řádu pro rok 2022 

Hodnotit se budou všechny ulovené ryby v délce větší než 150 mm.  

Dle SaZ řádu - Počítáním ulovených ryb bez nutnosti měření každé ulovené ryby. Pro 

potřeby vyhodnocení výsledků je možné měřit pouze největší ulovené ryby. Závodník musí 

v každém kole změřit alespoň jednu (první) rybu pro potřeby vyhodnocení výsledků v případě 

shodného počtu ulovených ryb ostatními závodníky. Pokud závodník v daném kole neuloví 

žádný hodnotitelný úlovek, při vyhodnocení se postupuje dle standardních ustanovení tohoto 

SaZ řádu. 

Závodník může v každém kole změřit libovolný počet ryb, přičemž se mu pro potřeby 

vyhodnocení výsledků započítává vždy pouze ryba největší (v případě shody největší ulovené 

ryby rozhodne o pořadí součet 2 popřípadě více největších ulovených ryb) 

Pro účastníky závodu a doprovod je v závodním úseku zákaz rybolovu od 25.3.2022. 

Závod proběhne na jednom nebo dvou sektorech, kdy se bude chytat na obou zároveň. Pořadatel 

rozhodne až na základě počtu skutečně přihlášených závodníků. 

Rozhodčí budou zajištěni z doprovodu závodníků. S velkou prosbou bude osloven 

doprovod závodníků. Předem děkujeme! 

 

 

Popis závodní trati a výskyt ryb: 
 

Lahovická nádrž se nachází na Praze 5 v Lahovicích. Břehy jsou přístupné. 

Je zde vysazován pstruh duhový, siven americký a vyskytují ze zde i ostatní druhy ryb jako je 

bílá ryba, štika, sumec atd..  

 

 

Ubytování: 
 

Jedná se o jednodenní závod, takže případné ubytování si každý zajišťuje sám.  

 

 

Startovné: 
 

Startovné je ve výši 200,-Kč na závodníka.  

 

 

Strava: 
 

Občerstvení po dobu závodu je zajištěno zdarma. Vše bude financováno ze 

sponzorských peněz našich skvělých sponzorů a za přispění našeho Územního svazu města 

Prahy a domovské organizace MO Praha 10 – Vinohrady.  

 

Protesty: 

Protesty se podávají písemně s vkladem 1.000,-Kč, nejpozději jednu hodinu po ukončení 

závodu hlavnímu rozhodčímu. Protesty projedná rozhodčí komise. 



Program závodu: 

 

 

Sobota 2.4.2022  

7:00 - 7:30 prezentace, losování 

8:00 - 9:30 1.kolo závodu 

 (8:00 – 8:45 rotace 8:45-9:30) 

10:00 - 11:30 2.kolo závodu 

 (10:00 – 10:45 rotace 10:45-11,30) 

11:30 - 13:00   OBĚD 

13:00 - 14:30 3.kolo závodu 

 (13:00 – 13:45 rotace 13:45-14:30) 

15:00 - 16:30 4.kolo závodu 

 (15:00 – 15:45 rotace 15:45-16:30) 

16:30 – 17:30 večeře 

17:30  vyhlášení výsledků 

 

 

 

Časový harmonogram průběhu závodu si může dle potřeb upravit pořadatel dle 

vzniklé situace. 

 

Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí! 

 

Pořadatelé závodu přejí všem účastníkům úspěch při sportovním lovu a krásné 

rybářské zážitky. 

 

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 31.3. 2022  

na e-mail muskarivinohrady@seznam.cz  nebo mobil 731652680. 
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PŘIHLÁŠKA  

  

                          Organizace/klub_____________________________________________ 

  

                                       Závodník: jméno, příjmení, rok narození         

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

                                      Doprovod:   jméno,příjmení     

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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