
Pozvánka a propozice k závodu  
I.kola 1.ligy 2022 

 
Vážení sportovní přátelé, 

Moravský rybářský svaz  o.s. ve spolupráci s HANÁK competition Brno si vás dovoluje  pozvat na I. 
kolo 1. ligy - LRU muška 2022, které se uskuteční ve dnech  17.- 19. 6. 2022 na pstruhovém revíru 
MRS z.s. Nedvědice,  Svratka 9-10. 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR 

Hlavní rozhodčí :  Josef Šebela 

Sektoroví rozhodčí :  Jiří Malásek, Josef Šebela 

Vedoucí bod. komise:  Aleš Dostál  

Garant : Antonín Pešek 

 

ČASOVÝ PROGRAM 

Pátek  17. 6. 2022 

18:00  Prezence družstev, kontrola registračních průkazů – místo bude upřesněno 
19:00 Porada vedoucích družstev + losování – místo bude upřesněno  

Sobota 18. 6. 2022 

08:00 - 09:00 Příprava na 1. Závod 
09:00 - 10:30 1. Závod/první část  - závodí A na sektoru A, B na B, rozhoduje C na A a D na B. 
10:30 - 11:00 Změna stanovišť 
11:00 - 12:30 1. Závod/druhá část 
12:30 - 14:30 oběd a příprava na závod 
14.30 - 16:0 2. Závod/první část- závodí C na sektoru A, D na B, rozhoduje A na A a B na B. 
16:00 - 16:30 Změna stanovišť 
16:30 - 18:00 2. Závodu/druhá část 

Neděle 19. 6. 2022 

07:30 - 08:30  Příprava na 3. Závod 
08:30 - 10:00 3. závodu/první část- závodí C na sektoru B, D na A, rozhoduje A na B a B na A. 
10:00 - 10:30 Změna stanovišť 
10:30 - 12:00  3. Závodu/druhá část 
12:00 - 13:30 oběd a příprava na závod 
13:30 - 15:00 4. Závodu/první část - závodí A na sektoru B, B na A, rozhoduje C na B a D na A. 
15:00 - 15:30 Změna stanovišť 



15:30 - 17:00 4. Závod/druhá část 
18:30 vyhlášení výsledků – místo bude upřesněno 

Pořadatelé si vyhrazují právo na případné změny časového programu podle vzniklé situace. 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 

1. Pravidla 
1. kolo I. ligy proběhne podle Soutěžního a Závodního řádu pro rok 2022. Hodnoceny budou všechny 
druhy ryb , dosahující minimální délky 150 mm. Soutěží se systémem dle Závodního řádu bod 20, B) 
Počítáním ulovených ryb bez nutnosti měření každé ulovené ryby. Závod proběhne systémem 
vzájemného rozhodování závodník – rozhodčí. Každý závodník musí mít u sebe platnou povolenku na 
daný revír se zapsanou docházkou a datem závodu. Pořadatel závodu není oprávněn povolenky 
vydávat ani kontrolovat. 

3. Charakteristiky závodních úseků 
Závodní sektory A. a B. budou vytyčeny v části revíru Svratka 9/10 od 
splavu v obci Ujčov (nátok do rybárny) po vodě až po ostrou levotočivou zatáčku řeky, cca 300m pod 
železnou lávkou u bývalého koupaliště(nyní komerční rybářství) Nedvědice. Dno štěrkové a kamenité, 
střídání proudných a klidnějších úseků, hloubka až 1,5 m. Břehy většinou přírodní, přístupné po celé 
závodní trati. 
Výskyt ryb: pstruh obecný, pstruh duhový, lipan podhorní,  a ostatní druhy ryb. 
Trénink: pro závodníky a jejich doprovod povolen do 3.6. včetně, od 4.6.2022 mimo uvedené závodní 
úseky Svratky 9/10 . 
Náhradní voda: Jihlava 5 

4. Losování 
Losování proběhne dle časového programu, místo bude upřesněno. Při neúčasti družstva při losování 
toto proběhne za účasti hlavního rozhodčího a garanta, za družstvo vylosuje hlavní rozhodčí. 

5. Protesty 
Protesty se podávají s vkladem 1000 Kč. Všechny protesty musí být podány nejpozději jednu hodinu 
po ukončení závodů a to hlavnímu rozhodčímu. Mohou být předneseny ústně, musí být však ihned 
potvrzeny písemně. Námitky proti umístění a výsledkům musí být podány nejpozději 30 minut po 
oficiálním vyhlášení výsledků. Protesty projedná rozhodčí komise ve složení: hlavní rozhodčí, garant a 
tři předem zvolení zástupci družstev. 
6. Ubytování a stravování 
Ubytování a stravování si zajistí každé družstvo samostatně. 

6.Ubytování: 
Ubytování, stravování a dopravu pořadatel nezajišťuje. 

7. Startovné 
Podle platného Soutěžního a Závodního řádu na rok 2022 bude vybírán startovní poplatek ve výši 
700,- Kč za soutěžní družstvo. 

 



8. Ceny 
Nejlepší tři družstva i jednotlivci budou odměněni poháry a medailemi. 

9. Doprava 
Dopravu nebude pořadatel zajišťovat. Předpokládají se vlastní vozidla účastníků.  
 
10. Potvrzení účasti 
Zašlete emailem  do 14. 6. na: antonin.pesek@seznam.cz 

Za pořadatele 

Antonín Pešek 


