Odbor LRU muška při ÚS pro Střední Čechy ve spolupráci se
Sportovním odborem LRU muška ČR, Středočeským ÚS a MO ČRS
Mělník pořádají XXVI. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V JEZERNÍM MUŠKAŘENÍ
23-24.4.2022
Pstruhový revír Pšovka 1 – 413022, část pískovna BARABA (10ha) u samoty Posadovice
(při silnici Mělník-Horní Počaply).
1. Organizační výbor
garant soutěže: Rákosník Pavel – předseda Odboru LRU muška při SÚS
ředitel soutěže: Macholda Marek
výsledková komise: Macholda Marek, Martin Růzha, Čapková Martina
hlavní rozhodčí: Čapková Martina
sektoroví rozhodčí: Bukač Josef, Fajman Lukáš, Vosmík Michal, Novák Pavel,
2. Podmínky účasti
K mistrovství České republiky je pozváno prvních 40 závodníků z celostátního
žebříčku roku 2019. V případě, že se některý ze závodníků omluví, pak může být
nahrazen dalším závodníkem z téhož kraje (dle pořadí v celostátním žebříčku 2019).
V kategorii žen je účast bez omezení.
3. Propozice
Toto mistrovství proběhne podle platného Soutěžního a závodního řádu pro rok 2022.
Systém s částečným měření ryb. Závodníci si vzájemně zapisují ryby. Systém bude
upřesněn na poradě vedoucích družstev.
Jedná se o pstruhový revír s křišťálově čistou vodou, zarybnění před zahájením pstruhové
sezony 3,6q pstruha duhového. Dále bude zarybněno v týdnu 1q před závody a těsně před
závodem v pátek 2q a v sobotu 1q. Revír bude hájen den před závody pro všechny rybáře.
Výskyt ryb – jedná se o P revír (duhák, siven z podzimního vysazení), dále se zde
loví amuři, kapři, sumečci američtí, candáti, okouni, a občasným úlovkem jsou štiky.

1. Soutěž mužů: Břehový závod v čtyřkolovém systému „velké jezero“ – závodit se bude
ve čtyřech sektorech (sektory A – D) – sektor D na ukotvených lodích. V každém
sektoru bude vytyčeno 10 stanovišť (5 stejných lodí). V lodi se chytá i podebírá
v sedě. Každý lovec musí být vybaven brýlemi. Maximální výška podsedáku je 10cm.
Na lodích smí mít závodník z důvodu bezpečnosti připravený pouze jeden prut a další
rezervní pruty musí být složené v tubusu a nesmí být osazeny navijákem (viz SaZŘ
7.2.1)
V sobotu budou dvě tříhodinová kola, vždy se dvěma rotacemi po hodině, přestávka
10 min a v neděli budou dvě dvouhodinová kola, vždy s jednou rotací po hodině
přestávka 10 min. Každé kolo se bude hodnotit zvlášť pro každý sektor. Vítězem se
stane závodník s nejnižším součtem umístění ze všech čtyř kol závodu, v případě
rovnosti součtu umístění bude rozhodovat celkový počet úlovků, v případě stejného
počtu úlovků pak největší ulovená ryba. Podle vylosovaného čísla pro první kolo
budou závodníci dále postupovat podle matice soutěže, a tak budou startovat ve
čtyřech různých skupinách a ve všech čtyřech sektorech. Systém rotací bude
upřesněn na poradě při losování.

Soutěž žen: Závodit se bude na dvou sektorech (podle počtu žen i ukotvená loď). Ty
budou mít vytyčeny počet stanovišť odvislém na počtu přihlášených žen. V sobotu
budou dvě tříhodinová kola a v neděli dvě dvouhodinová kola. V každém kole
v sobotu 2, v neděli 1 rotace s 10 min přestávkou. Každé kolo se bude hodnotit
zvlášť. Vítězkou se stane závodnice s nejmenším součtem umístění ze všech 4 kol.
V případě rovnosti umístění bude rozhodovat největší ulovená ryba v závodě. (pak
druhá, třetí atd. Rotace bude mít každá závodnice vypsané v bodovacích průkazech.
Hodnocení úlovků:
Hodnoceny budou všechny druhy ryb od minimální délky 150 mm. U ryb lososovitých
stačí měřit první rybu případně každou větší. Jiné druhy ryb se měří pokaždé, jinak
nejsou započítány. Ryba zaseknutá se signálem se musí ihned hlásit sektorovému
rozhodčímu a pokud je zdolána do 5 min počítá se. Nenahlášené ryby zaseknuté se
signálem se nepočítají! Povoluje se používání podběráků do celkové délky 3m.
Brodění a vstup do vody se zakazuje. Protesty Lze podávat pouze písemnou formou
do 30. minut po vyvěšení výsledků každého závodu s vkladem 1000,- Kč. Protesty
budou projednávány v rozhodčí komisi, která bude v případě potřeby nominována po
jednom zástupci ze všech družstev (z každého ús/mrs jeden). V případě zamítnutí
protestu se poplatek nevrací a zůstává pořadateli.
Startovné Bude vybíráno při registraci závodníků ve výši 900,- Kč za každého
soutěžícího. V ceně startovného jsou obědy a svačinový balíček včetně nápojů po
oba dny + páteční raut. Je možné doobjednat jen jídla a raut pro doprovod za 600Kč.
Přihlášky Žádáme jednotlivé územní svazy ČRS a MRS o vyhotovení společné
přihlášky pro všechny závodníky i doprovod z jejich kraje. Požadavek na vystavení
povolenek k lovu ryb a zajištění jídla pro doprovod zašlete s přihláškou. Tuto
přihlášku je třeba zaslat nejpozději do 8. 4. 2021 e-mailem na adresu
crsmomelnik@centrum.cz Každý závodí na vlastní nebezpečí a je sám zodpovědný
za svoje vybavení.
Trénink na nádrži je pro účastníky závodu povolen 15. 4. 2022 kdy je možné se
přihlásit a zúčastnit závodu z lodí a dále v neděli 17.4. jako běžní rybáři. Od pondělí
18. 4. 2022 je trénink zakázán včetně doprovázení jiných lovců účastníky závodu.
ČASOVÝ PROGRAM MISTROVSTVÍ
Pátek 22. dubna
18,30-21 hod raut Masarykův kulturní dům (U sadu 323, Mělník)
19,30 losování a porada vedoucích
Sobota 23. dubna:
7,30 Slavnostní zahájení XXVI.MiČR jezero
08,00 – 09,30 příprava na závod
09,30 – 12,50 I. závod - muži, ženy (2x rotace)
12,50 – 14,30 o b ě d u n á d r ž e
14,30 – 17,50 II. závod - muži, ženy (2x rotace)

Neděle 24. dubna:
09,00 – 11,10 III. závod – muži, ženy (1x rotace)
11,10 – 13,00 o b ě d u n á d r ž e
13,00 – 15,10 IV. závod – muži, ženy (1x rotace)
16,00 – 16,30 Společné vyhlášení výsledků a závěr XXVI. MiČR jezero
Doporučené ubytování:
Kemp Mělník, Hotel Ludmila, Hotel Olympionic Mělník, Hostinec u Tajčů Vlíněves,
hotel Jaro, Hostinec u Čapoše Chloumek atp…

