
Pozvánka 
na I. ročník pohárového závodu Bečvanská muška, který pořádá 

dne 25.8. 2007  MO ČRS Vsetín 
 

Vedení závodu: 
Ředitel soutěže                                              :  Ing. Zdeněk Šiška, jednatel MO Vsetín 
Technický ředitel                                           :  Zdeněk Žáček, hospodář MO Vsetín                 
Garant Rady     :  Jaroslav Adam 
Hlavní rozhodčí    :  Miroslav Žák  
Trať      :  Jaroslav Adam st.,  Miroslav Macháček,      
Vedoucí bodovací komise                             :  Miroslav Macháček 
                                                                       
Účastníci : dle prezenční listiny. Závod je zaplněn, registrováni jsou náhradníci, kteří budou  
                   povoláni v případě nezaplacení startovného do daného data některým   
                   z přihlášených závodníků. 
 
      

Propozice závodů 
Časový rozpis  
 
Pátek 24.8.2007             19:00         Losování – restaurace Snaha – salonek 1.patro – proběhne       
                                                          za účasti hlavního rozhodčího, garanta, ředitele závodu a    
                                                          přítomných závodníků                                         
 
Sobota 25.8.          6:00 - 6:30         Prezentace, rozdání bodovacích listů – místo srazu  
                               6:30 – 8:00         Příprava na 1. kolo závodu 
                               8:00 – 8:45        1. kolo závodu   - skupiny A,B chytají, C,D rozhodují 
                               9:00 – 9:45          
                              10:15 – 11:00      2 .kolo závodu – skupiny C,D chytají, A,B rozhodují 
                              11:15 – 12:00       
                              12:00 – 14:00       Přestávka -  oběd, příprava – místo srazu 
 
                              14:00 – 14:45       3. kolo závodu – skupiny C,D chytají, A,B rozhodují 
                              15:00 – 15:45        
                              16:15 – 17:00        4 .kolo závodu – skupiny A,B chytají, C,D rozhodují 
                              17:15 – 18:00        
                              19:30                     Vyhlášení výsledků,  závěr  - místo srazu  
 
Organizační pokyny:   
Chytá se  systémem závodník – rozhodčí, bez externích rozhodčích. 
Závod je limitován účastí 60. závodníků. 
Budou vytyčeny dva závodní sektory I. a II. po 15. štondech, losovat se bude do skupin  
A,B,C,D s nasazením dle pořadí přihlášených v celostátním žebříčku pro rok 2006, každé kolo 
se chytá jednu a půl hodiny s jednou rotací po tři čtvrti hodině. Takže každý závodník bude 
chytat celkem 3 hodiny.  Systém nasazení, rotací a míst pro rozhodování - matice -bude 
upřesněn při losování. 
 
 



 
Popis povodí:    
Závody se konají na pstruhovém revíru Bečva 2. Břehy většinou regulované, spodní část 
sektoru II. přírodní,  dno štěrkové až kamenité, hloubka do 150 cm. 
 
Závodní úseky: 
Od Štefánikova mostu ve Vsetíně (silniční most na Smetanově ulici) po vodě přes město až po 
prodejnu aut se servisem Renault vedle silnice Vsetín – Valašské Meziříčí v místní části 
Bobrky. 
 
Tréninkové úseky: 
Pstruhový revír Bečva 2 vyjma uvedený závodní úsek. 
Prodej krátkodobých pstruhových povolenek v kanceláři MO Vsetín u Dolního náměstí 
naproti hlavní pošty  Po a Čt  15-17hod., nebo v rybářské prodejně Závodný poblíž vlakového 
nádraží Vsetín. 
                                                                                                                                                         
Výskyt ryb: 
Pstruh obecný, pstruh duhový, lipan podhorní, jelec tloušť, jelec proudník, parma obecná, 
ouklejka  pruhovaná, plotice, ostroretka stěhovavá. 
 
Bodování a míra ryb: 
Bodování 1mm-1bod, každá ulovená ryba mimo celoročně chráněných druhů, dosahující 
minimální délky 150 mm, plus 100 bodů za každý hodnotitelný úlovek. 
Při ulovení celoročně chráněného druhu ryby (např. ouklejka  pruhovaná), musí být tato 
okamžitě s maximální opatrností vrácena vodě. 
 
Zákaz tréninku pro závodníky na závodních úsecích od 15.8.2007. 
 
Místo srazu: areál MEZ Servis Vsetín (bývalý MEZ Vsetín-konec sídliště Trávníky)   
                      asi 400 m za Závodním klubem-levý břeh Bečvy.  
 
Stravování: bude k prodeji v místě srazu – teplé jídlo, běžné občerstvení,nápoje.  
 
Startovné:  na závodníka 300,-Kč , ve startovném je zahrnut oběd (pravděpodobně řízek), 
jeden nápoj (pivo, limo) a káva,  zbytek bude použit na poháry a ceny pro vítěze. 
Startovné zasílejte poštovní poukázkou na adresu Jaroslav Adam, Sídliště 6.května 1048,  
756 54 Zubří do 15.8.2007!!! Můžete startovné kumulovat na jedné poukázce za více 
závodníků, ale vždy uveďte na zadní straně jména, za koho je startovné placeno. Kdo 
z přihlášených nezaplatí startovné do tohoto data – rozhoduje datum podání – nebude 
akceptován do závodu a bude za něj povolán náhradník. 
  
Pravidla závodu : soutěží se podle soutěžního a závodního řádu pro LRU na umělou mušku                               
pro rok 2007  
 
V případě nepříznivého stavu vody bude závod zrušen bez náhrady. 
 
Možnost ubytování : Ubytovna KAMU, Trávníky , M. Václavka 1432 tel. : 571412084 
                                    Hotel VSACAN, ul. Žerotínova, tel.:571477111, Fax 571477019 
                                                                                         Email.: info@hotelvsacan.cz 
Příjemný pobyt, hodně závodních úspěchů přejí pořadatelé! 
      


