
Muškařský závod „Liběchovský pstruh“ 
 

 
 

Muškařský kroužek Mělník a Líheň Liběchov pořádají v sobotu 11.3.2023 

Jezerní závod jednotlivců 

 
Místo konání: 

Rybník „Boží Voda“  rozloha 2,4 ha 

Sraz je na rybárně Líhně Liběchov, Boží Voda 289, Liběchov 277 21 

 

 

 

Pořadatel:   Líheň Liběchov 
Hlavní pořadatel:  Marek Macholda                                                                            
Garant:   Pavel Rákosník                                                                                                        
Hlavní rozhodčí:  Martina Čapková    
Hlavní sponzoři:  JISI - www.musky-muskareni.cz 

Výrobna lahůdek a uzenin Martin Růzha, - www.lahudkymelnik.cz       

 

Termín pro doručení přihlášek do 3.3.2023 !  Maximální počet závodníků je 45 ! 

Přihlášky zasílejte na email: xmac@seznam.cz, případné dotazy na tel.: 774 453 545  Marek Macholda 

Do přihlášky uveďte celé jméno závodníka a číslo závodní registrace, pokud chcete mít závod započítán do 

žebříčku. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity a potvrzovány mailem 

 

http://www.musky-muskareni.cz/
http://www.lahudkymelnik.cz/
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startovné: 900 Kč se hradí na místě a obsahuje povolenku, snídani - párky, oběd - sekaná s bramborem, 

svačina - gulášová polévka, ceny minimálně pro nejlepších 20 a pro první tři personalizované trofeje. 

 

 Časový rozvrh 

1. 6.30 – 7,15 hod prezentace a losování míst (snídaně bude k dispozici od 6,45) 

2. 6,30 bude nejprve zvolena rozhodčí komise, která bude mít dohled nad závodem a losováním 

3. 8.00 hod. začátek závodu 

4. závod bude probíhat ve třech 120 min kolech s jednou rotací v sektoru po 60 min 

5. přestávka mezi koly je 30 minut, na rotaci je 10 minut, na oběd 90 min 

6. 16,45 – polévka, vyhlášení výsledků 17,00 – 17,15 

 

Kolo                            Rotace 1 a 2  

1. kolo 8.00 – 9.00 rotace 9,10 – 10,10  

2. kolo 10.40 – 11.40 rotace 11,50 – 12,50  

 

Pauza na oběd            12.50 – 14.20 

 

3. kolo                        14.20 – 15.20 rotace 15,30 – 16,30 

   

   

Bodování a hodnotitelné ryby 

1. Soutěží se dle platného SaZ řádu LRU Muška. 

2. hodnocené druhy ryb: všechny nad 20 cm včetně – závodníci si dělají vzájemně rozhodčí 

3. hodnotí se živé ryby zaseklé v hlavové části po konec skřelových oblouků 

4. pokud chce závodník hodnotit lososovitou rybu, musí ji podebrat podběrákem a v něm ukázat 

zvednutím nad hladinu rozhodčímu (který ji potvrdí jako hodnotitelnou) a v podběráku pustit zpět 

do vody, na rybu zbytečně nesahá a nevyndává již podběráku 

5. pokud chce hodnotit nelososovitou rybu, podebere ji do podběráku a v něm ji musí 

bezpodmínečně změřit (nezměřená nelososovitá ryba se nepočítá!), rybu opět šetrně pouští v 

podběráku zpět 

6. v každém kole by měl závodník změřit první rybu a jakoukoliv větší do soutěže / rozstřelu (ryba 

se měří v síťce podběráku za pomoci měřícího korýtka) 

7. závodníci, kteří v kole nechytí rybu mají všichni poslední umístění v sektoru, při shodě počtu ryb i 

délek mají průměr umístění 

8. poraněná ryba, která by po puštění zahynula, se usmrtí a odevzdá pořadateli, tato ryba bude 

závodníkovi uznána jako hodnotitelná. Rovněž se ihned odevzdá ulovená štika. 

9. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. 



Muškařský závod „Liběchovský pstruh“ 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny propozic, které musí přihlášeným závodníkům sdělit 

neprodleně po jejich provedení. 

 

Doplňující informace: 

Jedná se o revír v areálu sádek s hloubkou v místě závodu od 1,2 do 2,8 m.  Zarybňovaný pravidelně 

minimálně 2x měsíčně lososovitou rybou. Hlavní obsádku tvoří pstruh duhový, siven americký a pstruh 

potoční v trofejních velikostech 50-70 cm. Dále se v revíru loví kapři, jeseteři, perlíni a okouni. Pro 

závodníky je hájení od 6.3. a revír bude hájen všeobecně od přisazení 9.3. 

Parkování je možné viz. obrázek: 
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