
 

Český rybářský svaz 
MO ČRS Praha 10 Vinohrady 

                           
ve spolupráci s  

 
Jihočeským územním svazem 

 
pořádají 

 

 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ 
V MUŠKAŘENÍ NA ŘECE „OPEN“ 

 
Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si vás pozvat na 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REP. JUNIORŮ V MUŠKAŘENÍ NA ŘECE 2022  

které se uskuteční 

ve dnech 24.6. – 26.6. 2022 

na revírech Vltava 27 a Vltava 29  

- Organizační výbor:  
- garant akce              Zdeněk Glaesner 
- hlavní pořadatel  Zdeněk Glaesner 
- hlavní rozhodčí  Jiří Šindelář 
- sektorový rozhodčí             Jiří Šindelář, Jiří Machník 
- vedoucí bodovací komise Tomáš Langer 
 
 

 



Pravidla: 

1. Závod proběhne podle Soutěžního a závodního řádu pro rok 2022 
2. Hodnotit se budou všechny ulovené ryby v délce větší než 150 mm 
3. Před začátkem závodu si závodník může vybrat nástupní břeh, na kterém bude 

rozhodčí. Pokud se v jeho stanovišti nachází ostrov, rozhodčí dále může během 
závodu dle přání závodníka průběžně vstupovat na ostrov a zpět na nástupní břeh, ale 
ne na břeh protější. 

4. Každému závodníkovi bude hodnoceno celkem 5 kol. 
5. Polovina závodníků vždy chytá a druhá polovina měří. 
6. Pro účastníky závodu a doprovod je v závodním úseku zákaz rybolovu od 18.6.2022.  
7. Závod proběhne na čtyřech sektorech, kdy se bude chytat vždy na dvou zároveň. 
8. Přihlášky posílejte na email atytom@seznam.cz nebo na tel. 731652680. 

 
 
Popis závodní trati a výskyt ryb: 
 
Sektor 1 a 2 – Vltava 27 (v místech konání Rožumberského poháru)  
Sektor 3 a 4 – Vltava 29 (od vtoku do vodní nádrže Lipno II a Čertovi kameny) 
 
Vyskytují se zde všechny lososovité ryby, jelec tloušť atd..  
 
 
Startovné: 
 
Ve výši 1.100,-Kč na závodníka. V ceně startovného je strava na celý víkend.  
 
 
 
Ubytování: 
 
Ubytování bude pro všechny účastníky závodu včetně doprovodu zajištěno v ubytovacím 
komplexu Herbertov (bude ještě upřesněno). 
 
 
 
Strava: 
 
V ceně startovného. Páteční večerní zahajovací raut, sobotní a nedělní snídaně, sobotní a 
nedělní oběd, sobotní večeře a pozdní večeře. Doprovod může objednat také stravu na celý 
víkend za cenu 700,-Kč na osobu. 

 

Protesty: 

Protesty se podávají písemně s vkladem 1.000,-Kč, nejpozději jednu hodinu po ukončení 
závodu hlavnímu rozhodčímu. Protesty projedná rozhodčí komise. 



Program závodu: 
 
 
 
Pátek 24.6.2022 
09:00-18:00    oficiální trénink, příjezd, ubytování 
 

18:30 slavnostní zahájení, losování 
 

19:00 večeře – zahajovací raut 
 
 
 
Sobota 25.6.2022  
6:00 snídaně 
 

6:30-7:30 příprava závodu 
 
7:30-8:45 Skupina A chytá - C měří 
Vltava 27 - sektor 1 Skupina B chytá – D měří 
 
9:05-10:20 Skupina C chytá - A měří 
Vltava 27 – sektor 2 Skupina D chytá – B měří 
 
10:30-12:00 oběd 
 
13:00-14:15 Skupina C chytá - A měří 
Vltava 29 – sektor 3 Skupina D chytá – B měří 
 
14:35-15:50 Skupina A chytá - C měří 
Vltava 29 – sektor 4 Skupina B chytá – D měří 
 
16:30-17:00 večeře 
 
17:30-18:45 Skupina C chytá - A měří 
Vltava 27 – sektor 1 Skupina D chytá – B měří 
 
19:05-20:20 Skupina A chytá - C měří 
Vltava 27 – sektor 2  Skupina B chytá – D měří 
 

 



Neděle 26.6.2022  
6:30 snídaně 
 

7:00-8:00 příprava závodu 
 
8:00-9:15 Skupina C chytá - A měří 
Vltava 27 - sektor 1 Skupina D chytá – B měří 
 
9:35-10:50 Skupina A chytá - C měří 
Vltava 27 - sektor 2 Skupina B chytá – D měří 
 
11:00-12:00 oběd 
 
12:30-13:45 Skupina A chytá - C měří 
Vltava 29 – sektor 3 Skupina B chytá – D měří 
 

14:05-15:20 Skupina C chytá - A měří 
Vltava 29 – sektor 4 Skupina D chytá – B měří 
 
 

16:30 slavnostní 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. 
 

  



 



 


