
„O pohár Milana Januse“ 

který se uskuteční 

28.5.2022 

na revíru  

Volyňka 1 



 
 

 

1. Organizační výbor 

garant soutěže: RNDr. Milan Hladík, PhD. 

ředitel soutěže: Martin Vlk ml. 

hlavní rozhodčí: Jan Wittner st. 

sektorový rozhodčí: Ing. Marienka Libor 

 

2. Účastníci 

Závodu se může účastnit každý, kdo se přihlásí  pořadateli 

do 22. 5. 2022. 

Vlk Martin 

na mail wimpy96@seznam.cz nebo na tel. 775 148 342 

 

 



 

 

3. Pravidla 

Závod jednotlivců proběhne dle platného Soutěžního a závodního řádu pro rok 2022. 

Hodnoceny budou všechny úlovky od 150 mm systémem ryba = 1 bod. Měří se každá 

první ryba, dále si závodník může změřit libovolný počet ryb. O pořadí v sektoru rozhoduje 

počet bodů (ryb). V případě stejného počtu bodů, rozhoduje o pořadí v sektoru největší 

ulovená ryba. O celkovém pořadí v soutěži v případě shodného součtu umístění rozhoduje 

počet bodů, a pokud i ten bude shodný, tak největší ulovená ryba. 

Náhradní revír je Otava 4. 

4. Protesty 

Lze podávat pouze písemnou formou do 60 minut po skončení každého závodu s vkladem 

1000,- Kč. Protesty budou projednávány v pětičlenné rozhodčí komisi. V případě zamítnutí 

protestu se poplatek nevrací. 

5. Startovné 

Bude vybíráno při prezentaci závodníků ve výši 300,- Kč za závodníka. 

6. Popis závodních úseků 

Závodní sektory budou vytyčeny přes vesnice Strunkovice, Radošovice. Začátek 

závodní trati bude zhruba 1500 m nad železnou lávkou ve Strunkovicích. 

Konec závodní trati bude pod obcí Radošovice(mostem do vesnice Mutenice). Při dostatečném počtu 
závodníků budou sektory A, B, C (při nedostatečném počtu pouze sektory A a B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sektor A 

 

Sektor B 
 

 



Sektor C 
 

 

7. Ryby vyskytující se v daném revíru 

Pstruh obecný, pstruh duhový, lipan podhorní, jelec tloušť, jelec proudník, plotice obecná a 

ostatní druhy ryb. 

8. Trénink 

Trénink závodníků v závodním úseku je povolen pouze do 20.5.2022 

9. Ubytování a stravování 

Ubytování a stravování si každý účastník zajistí sám. 

Pro zájemce o ubytování: 

v kempu na Podskalí tel:602 140 000,777 140 001, 

email: podskalistrakonice@seznam.cz 

Restaurace Palermo tel.: 383 321 272 



10. Přihlášky 

Přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 22.5.2022 !!! 

Kontakt na pořadatele : 

Vlk Martin  tel.: 775 148 342  email: wimpy96@seznam.cz 

 

ČASOVÝ PROGRAM ZÁVODU 
Sobota 28.5. 2022 

Sraz a losování v 6:30 hodin. Ve vesnici Radošovice (u fotbalového hřiště sektor B) 

 

Časový harmonogram pro 2 sektory: 

08:00 - 09:15 1.kolo závodu - skupina A,B (chytá); C,D (měří) 

09:25 - 10:40 1.kolo závodu - skupina C,D (chytá); A,B (měří) 

11:00 - 12:15 2.kolo závodu - skupina A,B (chytá;) C,D (měří) 

12:15 - 13:15 – oběd a příprava na závod 

13:15 - 14:30 2.kolo závodu - skupina C,D (chytá); A,B (měří) 

14:40 - 15:55 3.kolo závodu - skupina A,B (chytá); C,D (měří) 

16:15 - 17:30 3.kolo závodu - skupina C,D (chytá); A,B (měří) 

 

Časový harmonogram pro 3 sektory: 

08:00 - 09:15 1.kolo závodu - skupina A,B,C (chytá) D,E,F (měří) 

09:30 - 10:45 1.kolo závodu - skupina D,E,F (chytá) A,B,C (měří) 

11:30 - 12:45 2.kolo závodu - skupina A,B,C (chytá) D,E,F (měří) 

13:00 - 14:15 2.kolo závodu - skupina D,E,F (chytá) A,B,C (měří) 

15:05 - 16:20 3.kolo závodu - skupina A,B,C (chytá) D,E,F (měří) 

16:35 - 17:50 3.kolo závodu - skupina D,E,F (chytá) A,B,C (měří) 

Vyhlášení výsledků 18:30 hod 
 


