
Jihočeský územní svaz  
 

Vás srdečně zve 

na 

juniorský 

 
 

„Nominační závod“ 
který se uskuteční 

na revírech Vltava 29, Malše 7 a 6 
29.4. - 1. 5. 2022 

 

 



P R O P O Z I C E 
 

1. Organizační výbor: 

Garant soutěže: RNDr. Milan Hladík Ph.D.  
Ředitel soutěže: Martin Vlk 

Hlavní rozhodčí: Wittner Jan St. 

Sektorový rozhodčí: Tomáš Starýchfojtů  

 

2. Účastníci 

Závodu se můžou zúčastnit pouze závodníci z první desítky z juniorského žebříčku pro 

rok 2021 (jmenovitý seznam v bodu č. 11), kteří se musí přihlásit nejpozději do 15. 4. 2022 

na email wimpy96@seznam.cz  

Tímto bych chtěl požádat trenéry a doprovod, zda by nám nepomohli při měření. Všech 10 

závodníků bude závodit v rámci sektoru navzájem, takže potřebujeme 10 rozhodčích. Prosím 

potvrďte, zda budete moci pomoct (počet) v přihlašovacím emailu. V případě zájmu můžete 

vzít juniory, kteří se závodu neúčastní jako rozhodčí, přece jen toho bude k vidění opravdu 

hodně.  

Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí!!!! 

 

3. Pravidla 

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

Hodnoceny budou všechny úlovky od 20 cm. Měří se pouze první ryba a dále je na 

závodníkovi kolik ryb (větších) si změří. Za každou ulovenou rybu je 1 bod. Závodník si 

každou rybu po zapsání do bodovacího průkazu podepíše. O pořadí v sektoru rozhoduje 

největší počet bodů (počet ryb). V případě stejného počtu bodů rozhoduje největší ryba. Pokud 

nastane situace stejného umístění, rozhoduje počet bodů (počet ryb), pokud bude i počet bodů 

stejný rozhodne největší ryba. V sektoru závodí všech 10 závodníků zároveň. Pořadatel si 

vyhrazuje právo na změnu programu. 



Se závodníky během závodu nesmí trenéři ani doprovod žádným způsobem komunikovat 

ani jinak poskytovat pomoc s výjimkou státního trenéra juniorů a jeho asistentů!!! 

V případě takového prohřešku následuje diskvalifikace v daném kole. 

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 500,- Kč za závodníka. 

 

6. Trénink 

Trénink závodníků v závodních úsecích je povolen pouze do 17. 4. 2022. 

Výskyt ryb: pstruh obecný, pstruh duhový, siven americký, jelec tloušť, plotice obecná, okoun 

říční, jelec proudník 

 

7. Ubytování a strava:  

Strava zajištěna krom obědů ty se budou řešit operativně na místě. Ubytování je zajištěné na 

hrázi Květoňova. Pro tento termín máme zarezervovaný celý dům. Zároveň se bude jednat o 

centrum dění (průběžné výsledky, vyhlášení, atd.). Cena ubytování se rozpočte na  jednu 

osobu stejně i tak strava. 

Odkaz na ubytování https://www.pronajemkvetonov.cz/  

 

8. Přihlášky: 

Přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 15. 4. 2022 na email: wimpy96@seznam.cz 

 

Kontakt na pořadatele: Martin Vlk 

Tel. číslo: 775 148 342    email: wimpy96@seznam.cz 

  



9. ČASOVÝ HARMONOGRAM: 
 

Pátek:  

Losování a porada kapitánů: 19:00 (U ubytování na hrázi) 

Sobota:   

1. kolo sektor A  08:00 – 11:00 (břehový závod 3x rotace) 
2. kolo sektor B  15:00 – 19:00 (závod z driftujících lodí) 

 

Neděle:  

3. kolo sektor C  08:00 – 10:00 

rotace                                (30 min.)  

4. kolo sektor C  10:30 – 12:30 

 

Vyhlášení výsledků v 14:00 (Na hrázi nádrže Květoňov) 

 

 

 

  



10. Mapy: 

 

Sektor A – Malše 7 - Malče 

 

 

Sektor B – Malše 6 - Květoňov 

 

 



 

 

Sektor C – Vltava 29 – Čertovy kameny 

 

  



11. Seznam účastníků závodu 

1. Slavíček Michal 

2. Marek Vojtěch 

3. Nový Tomáš 

4. Sušil David 

5. Kukla Libor 

6. Wittner Tomáš 

7. Český Ondřej 

8. Wittner Jan ml. 

9. Vokáč Štěpán 

10.Dvořák Zdeňek 

 

1. náhradník: Marek Vít 

2. náhradník: Kasík Jan 


