
RK Doubrava z.s. a Český rybářský svaz pořádají 

Mistrovství České Republiky 
v jezerním muškaření juniorů 

Termín: 8. 4. 2023 
 
 
Místo konání: Jitkovský Mlýnský rybník 49.6574794N, 15.7327783E 
 
Organizační výbor: 
1. Hlavní pořadatel: RK Doubrava z.s. 
2. Hlavní rozhodčí: Tomáš Kadlec 
3. Garant: Jiří Pejchar 
4. Členové rozhodčí komise budou zvoleni před závodem 
 
Popis závodu: 
Závod proběhne jako břehový závod jednotlivců. Při počtu přihlášených do 25 závodníků, budou 
všichni závodit najednou 4. kola po 90ti minutách. Pokud bude více závodníků, bude startovní 
listina rozdělena na skupiny A a B. Závod bude trvat 8 kol po hodině, kdy každý závodník odchytá 
4 kola. Skupiny se v chytání budou střídat. 
Závod proběhne podle platných pravidel závodů LRU muška. 
 
Harmonogram nad 25 závodníků: 
6:30 – 7:30 prezentace, losování 
8:00 – 9:00 1. kolo (chytá A)  12:40 -13:40  5. kolo (chytá A) 
9:10 – 10:10 2. kolo (chytá B)  13:50 – 14:50  6. kolo (chytá B) 
10:20 – 11:20 3. kolo (chytá A)  15:00 – 16:00  7. kolo (chytá A) 
11:30 – 12:30 4. kolo (chytá B)  16:10 – 17:10  8. kolo (chytá B 
18:00 vyhlášení výsledků 
 
Harmonogram do 25 závodníků: 
6:30 – 7:30  prezentace, losování 
8:30 – 10:00  1. kolo – 1 rotace 
10:30 – 12:00  2. kolo – 1 rotace 
13:30 – 15:00  3. kolo – 1 rotace 
15:30 – 17:00  4. kolo – 1 rotace 
18:00 vyhlášení výsledků 
 
 
Bodování: 
1. Počítáním ulovených ryb bez nutnosti měření každé ulovené ryby. Pro potřeby vyhodnocení 
výsledků je možné měřit pouze největší ulovené ryby. 
2. Hodnotí se všechny ryby větší 180 mm (ryby se měří v podběráku pomocí korýtek). 
3. Hodnotí se jen takové ryby, které jsou zaseklé v hlavové části a zdolané do podběráku. 
4. Rozhodčí – bude požádán doprovod závodníků 
5. Nelososovité ryby se musí všechny změřit, jestli nebude změřena nepočítá se. 
6. Ke všem rybám se chováme šetrně, měříme v podběráku a co nejrychleji pouštíme, závodník na 
rybu sahá co nejméně. 
7. Chycená štika se nepouští zpět do vody, nahlásí se pořadateli a ten si ji následně odnese. 
8. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. 



Popis rybníku: 
1. Výměra 1 ha, maximální hloubka 4,5 
2. Pro závod bude vysazeno 1,5 q pstruha duhového. Jsou zde i 2q pstruha z minulého roku. Další 
obsádkou jsou okouni, candáti, štiky a bílá ryba. 
 
Ubytování: 
Ubytovat se lze v penzionu Jitkovský mlýn, který je hned u rybníka – https://jitkovsky-
mlyn.penzion.cz - jitkovsky-mlyn@penzion.cz 
Kapacita ubytování je 30 míst. Při plné obsazenosti cena 600,- Kč osoba/den. 
Reservace u pořadatele při přihlášení. 
 
Startovné a přihlášky: 
1. Na email ikomplet@seznam.cz nejpozději do 26.3. 2023 
2. Startovné je 450,- Kč 
3. V ceně startovného je oběd pro závodníky. 
4. Startovné se bude hradit při prezentaci 
5. Informace na tel. 775141402 – Jiří Pejchar 
Občerstvení je zajištěno po celou dobu závodu! 
 
 

 


