
Mistrovství MRS Open 2022. 
Moravský rybářský svaz z.s., odbor LRU muška pořádá  

Mistrovství MRS – Open  
22.5.2022 - Jihlava 5B 

 
Závodní úsek: 
Závodní úsek (sektory I a II) bude vytýčen na revíru Jihlava 5B (číslo revíru 463028) od první 
pravotočivé zatáčky řeky, cca 500m proti proudu nad táborem „Templák“ po železnou lávku „U 
kolečkárny“. 
Závodní úsek tvoří peřejnatý tok střídaný hlubšími tůněmi, dno kamenité, šířka toku 10 - 20m, 
hloubka 30 - 150 cm, porost lakušníku a vodní trávy, břehy přístupné. 
Výskyt ryb: pstruh obecný, pstruh duhový, siven americký, jelec tloušť, jelec proudník, lipan podhorní, 
parma obecná, ostroretka stěhovavá a ostatní bílé ryby. 

 
Hájení závodního úseku: 
Závodní trať bude pro závodníky a jejich doprovod uzavřena od 16.5.2022.  

 
Tréninkové úseky: 
Trénink závodníků je možný ve spodní části revíru Jihlava 5B od železné lávky „U kolečkárny“ po 
proudu, případně na sousedních revírech Jihlava 5A a 5C. 

 
Pravidla: 
Závodí se podle platného Soutěžního a závodního řádu LRU-muška 2022. 
Hodnotí se všechny ulovené ryby bez omezení velikosti. Ouklejka pruhovaná se nehodnotí. 
Závod bude vyhodnocen systémem dle Závodního řádu 7.11.2.Bodování závodu počítáním ulovených 
ryb bez nutnosti měření každé ulovené ryby  nebo  7.11.3.Bodování závodu počítáním ulovených ryb 
zcela bez měření ulovených ryb. Bude upřesněno s ohledem k počtu přihlášených závodníků před 
zahájením závodu.   
V případě použití 7.11.3 - při shodě úlovků dvou nejlepších závodníků bude jejich umístění 1,5, při 
shodě tří bude jejich umístění 1,75, při shodě čtyř 1,83 (a obdobně pro další umístění). 
Závod se chytá systémem závodník – rozhodčí (bez externích rozhodčích).  
Celkové pořadí bude stanoveno na základě součtu umístění v sektoru v každém kole. V případě 
rovnosti součtu umístění rozhoduje celkový počet ulovených ryb. Ve shodě umístění a počtu ryb 
následuje počet ulovených ryb v posledním kole (předposledním kole…). Pokud závodník nedosáhne 
úlovku, bude mu přiděleno umístění podle počtu závodníků v sektoru.  
 
ZÁVODNÍCI SOUHLASÍ S TÍM, ŽE ZÁVODÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. 

 
Protesty: 
Protest je možno podat písemně po složení zálohy 1000,- Kč, nejpozději do 30 min. po skončení 
závodu.  

Startovné:  
600,- Kč na závodníka. Startovné bude hrazeno v hotovosti před losováním. 

Přihlášky: uzávěrka přihlášek je 8.5.2022. Přihlášku zasílejte na antonin.pesek@seznam.cz  Přihláška 
je platná po potvrzení zpětným emailem. Účastníci závodu o Jihlavský pohár Akvarest mají přednostní 
právo přihlášky.  Juniora označte v přihlášce. 
Každý účastník závodu svojí přihláškou čestně prohlašuje, že je držitelem pstruhové povolenky 
MRS. Před zahájením závodu zapíše do povolenky nesmazatelným způsobem datum a revír. 
Pořadatel není oprávněn vydávat ani kontrolovat povolenky k lovu. 

mailto:jakub.vach@email.cz


 

Organizační pokyny: 
 
Losování: 
Losování proběhne v pátek 20. 5. 2022 od 18.00 hodin v prostoru tábora Teplštejn společně 
s losováním závodu o Jihlavský pohár MK Akvarest. 
 
Kontakt: 
Antonín Pešek – 602790520 

 
Časový harmonogram závodu: 
 
Pátek 20. 5. 2022 
18:00  losování  v  táboře pod Templštejnem  (společně se závodem Jihlavský pohár), za 
nezúčastněné vylosuje hlavní rozhodčí. 
Sobota 21.5.2022 – Jihlavský pohár Akvarest 
Neděle 22.5.2022 – Mistrovství MRS Open 
06:00 - 06:45     Prezentace 
06:45 - 07:00 Zahájení závodu 
07:00 - 08:00     Příprava na závod 
08:00 - 08:50     Skupina A, B 1. závod - Skupina C, D rozhoduje 
09:00 - 09:50 Skupina C, D 1. závod - Skupina A, B rozhoduje  
10:00 - 10:50 Skupina A, B 2. závod - Skupina C, D rozhoduje 
11:00 - 11:50 Skupina C, D 2. závod - Skupina A, B rozhoduje 
11:50 - 12:50 Přestávka – změna sektorů 
13:00 - 13:50 Skupina A, B 3. závod - Skupina C, D rozhoduje 
14:00 - 14:50 Skupina C, D 3. závod - Skupina A, B rozhoduje 
15,00 - 15,50     Skupina A, B 4. závod - Skupina C, D rozhoduje 
16,00– 16,50 Skupina C, D 4. závod - Skupina A, B rozhoduje     
17,30 – 18,00 Vyhlášení výsledků 
 
 
Mušce zdar      Antonín Pešek vedoucí odboru LRU muška MRS 
 

 


