
Český rybářský svaz, Jihočeský územní výbor, odbor LRU-muška 
Věc: Krajský přebor 2007 muška 
 

POZVÁNKA 
 
Dovolujeme si Vás tímto pozvat ke krajskému přeboru v lovu ryb na umělou mušku, které se 
uskuteční v neděli 16. září 2007 na revíru Vltava 28 ve spolupráci s MO ČRS Vyšší Brod. 
 
Pravidla: 
Závod proběhne podle platného Soutěžního a závodního řádu pro rok 2007. Jedná se o soutěž 
jednotlivců. Zákaz trénování platí pro závodníky od pondělí 10. září 2007 v úseku od 
železničního mostu až po jez Herbertov. Tréninkový úsek je pod a nad závodním úsekem. 
 
Hodnocení: 
Hodnotit se budou všechny druhy ryb od 20 cm, za každý úlovek 100 bodů a za l mm = 1 bod. 
Bonifikace za úlovek lososovité ryby je plus 100 bodů. Každé soutěžní kolo se bude hodnotit 
samostatně, vítězí závodník s nejnižším součtem umístění z obou kol. 
 
Účastníci: 
Šram, Šedivý, Šeba, Krátký, Hosenseidl, Pazderník, Heimlich, Bílek, Bonešický st., Adamčík, 
Říha, Misar V., Hanák Fr., Misar O., Hanák J., Hladík, Janus st., Čutka, Drastík, Masner st. 
 
Náhradníci: 
Šareš, Němec, Janus ml., Haloun, Kouba Fr. 
 
Start náhradníků bude možný jen v případě odřeknutí některého z pozvaných závodníků.  
Výše uvedení závodníci potvrdí svou účast Ivaně Linhové (387 250 454) do 12. 9. 07 
 
Sraz účastníků: 
Na parkovišti u benzinové pumpy ve Vyšším Brodu v neděli dne 16. 9. 2007 v 7:30, losování 
v 7:45 hod. Při prezentaci se bude vybírat startovné ve výši 300 Kč za každého závodníka 
(úhrada rozhodčích). 
 
Rozpis soutěže: 
                                8 -  9           příprava 
                                9 – 10:30    I. kolo závodu – 1. část 
                         10:30 – 11:00     výměna stanovišť 
                         11:00 -  12:30    I. kolo závodu – 2. část 
                         12:45 -  13:15    Oběd 

13:30 -  14:30     příprava 
14:30 -  16:00    II. kolo závodu – 1. část  
16:00 -  16:30    výměna stanovišť 
16:30 – 18:00     II. kolo závodu – 2. část 
18:30 -  19 00    Vyhodnocení 
 

Těšíme se na vaší účast a přejeme mnoho úspěchů! 
                                                                   S rybářským pozdravem 
                                                                             „Petrův zdar!“ 
    Stanislav  Havelka v.r.                                                                  ing. Jan Štěpán v.r. 
         předseda                                                                                          jednatel 


