
Východočeský územní svaz Hradec Králové 
ve spolupráci s 

MO ČRS Chotěboř 
pořádá na revíru Doubrava 5 (453 011) 

ve dnech 12. – 14. 10. 2007 
 

IX. Mistrovství České republiky junior ů v LRU – muška 2007 
 
 

PROPOZICE ZÁVODU 
 
A. Činovníci závodu  
 
Ředitel závodu - Václav Musílek 
Technický ředitel - Jiří Pejchar (mobil 775 14 14 02) 
Garant závodu - Milan Janus (Milan Čubík) 
Hlavní rozhodčí - Josef Picko 
 
B. Časový program mistrovství  
 
Pátek 12.10.2007 
 

9,00 - 17,00  1. oficiální trénink 
18, 00  - 19,00 prezentace závodníků a ubytování – Hotel U Zámku Chotěboř 
19,00 - 19,45 večeře 
19,45 - 20,30 zahájení mistrovství v prostorách Hotelu U Zámku Chotěboř 
20,30 - ???  porada vedoucích a losování 
 
Sobota 13.10.2007 
 

8,00 - 8,30  snídaně (obdržíte balíček na oběd) 
9,00 - 10,00  příprava na 1. závod 
10,00 - 16,00  1. závod 
A + B, C+D měří  1. kolo 10,00 - 12,30 (10,00 - 11,00 rotace 11,30 - 12,30) 
C + D, A+B měří  2. kolo 13,30 – 16,00 (13,30 - 14,30 rotace 15,00 - 16,00) 
17,30 - 18,30  večeře 
19,00 - ???  porada vedoucích 
 
Neděle 14.10.2007 
 

7,00 - 7,30  snídaně 
8,00 - 9,00  příprava na 3. závod 
9,00 - 15,00  2. závod 
C + D, A+B měří  1. kolo 9,00 - 11,30  (9,00 - 10,00 rotace 10,30 - 11,30) 
A+B, C+D měří  2. kolo 12,30 – 15,00 (12,30 - 13,30 rotace 14,00 - 15,00) 
 
 
 
16,00 - 16,30  oběd pozdní či brzká večeře (nebo tomu říkejte jak chcete)  
17,00 - ???  vyhlášení výsledků a závěr mistrovství 
 
 
Pořadatelé si vyhrazují právo na případné změny v časovém harmonogramu dle vzniklé situace. 



C. Pravidla závodu  
 

Soutěž proběhne podle platného Soutěžního a závodního řádu pro rok 2007 s těmito změnami: 
 
1) Závodníci budou při losování rozděleni do čtyř skupin A,B,C,D dle žebříčku juniorů z roku 
2006. Polovina z nich vždy chytá a druhá měří. V druhém závodě se to zrcadlově otočí. 
 
2) Každý závod bude trvat 120 minut s 30 minutovou výměnou stanovišť v rámci daného 
sektoru. 
 
3) Hodnotit se bude každá ulovená ryba od 150mm délky (1mm = 1bod) + 100 bodů za každý 
hodnotitelný úlovek. 

 
 
D. Právo ú časti na mistrovství  
 

Podle umístění v žebříčku juniorů z roku 2006 mají územní svazy ČRS a MRS přiděleny počty 
účastníků tak, aby jejich počet naplnil požadovaný počet 32 závodníků: 
 
 
 

Jiho český kraj   7 
MRS     7 
Východo český kraj  1 
Západočeský kraj  5 
Severní Morava   3 
MěV  Praha   7 
Severočeský kraj  1 
Středočeský kraj   1 

 
 
 
 

E. Rozdělení skupin p ři závodech  
 
1. závod (sobota)   sektor A  skupina A chytá, B měří 
       skupina B chytá, A měří 
 
    sektor B  skupina C chytá, D měří 
       skupina D chytá, C měří 
 
 
2. závod (ned ěle)  sektor A  skupina D chytá, C měří 
       skupina C chytá, D měří 
 
    sektor B  skupina B chytá, A měří 
       skupina A chytá, B měří 
 
 
 
 
 
 



 
 
F. Popis závodní trati  
 
Závodní trať bude vytyčena na revíru Doubrava 5 (453 011). Jedná se o malý říční tok 
s šířkou 3 - 5 m a hloubkou 10 – 80cm. 
 
sektor A – Bude vytyčen v místech sektoru B pohárového závodu Doubrava JP Products 
Cup. Tento sektor má dno převážně kamenité s výskytem pstruha potočního, jelce tlouště 
a proudníka pro závod nebude dosazována žádná ryba. 
 
sektor B – Bude vytyčen v místech sektoru C a D pohárového závodu Doubrava JP 
Products Cup. Tento sektor má dno převážně kamenopísčité s výskytem pstruha 
duhového, pstruha potočního, lipana podhorního, jelce tlouště a proudníka. Dva týdny 
před závodem bude do tohoto úseku vysazen pstruh duhový cca 75kg a pak před 
samotným závodem dalších 75kg. Tyto ryby jsou vždy roznášeny rovnoměrně do 
každého závodního úseku po 1 – 3 ks do tůně.  
 
 
G. Vyhrazené tréninkové úseky  
 
Tréninkový úsek sektoru A je od jezu náhonu elektrárny (600m pod rekreačním 
střediskem „Doubravka“) až po obec Bílek proti proudu řeky. 
Tréninkový úsek sektoru B je od mostu přes řeku v Libici nad Doubravou proti proudu 
řeky až po ústí potoka „Crhovka“ bude označeno tabulemi. 
 
 
H. Ubytování, stravování a startovné  
 
Ubytování a stravování pro všechny přihlášené účastníky v celkové ceně 1000,- Kč za 
osobu bude zajištěno v Hotelu U zámku Chotěboř. (www.hotelchotebor.cz) 
Startovné bude vybíráno ve výši 150,-Kč za jednoho závodníka. Všechny tyto poplatky se 
budou platit až na místě při prezentaci závodníků. 
 
I. Přihlášky  
 
Přihlášky je třeba zaslat do 5.10.2007 těmito způsoby: 
 
1) E- mail   ikomplet@seznam.cz 
 
2) na adresu   Jiří Pejchar  (mobil 775 14 14 02) 
     Krále Jana 1325 
     Chotěboř 583 01 
 
 
Srdečně Vás zvou pořadatelé akce, těšíme se na Vaši účast. 
  
         Jiří Pejchar 
         MO ČRS Chotěboř 



Přihláška k mistrovství ČR junior ů 2007 
 
 
Uzemní svaz ČRS/MRS: …………………………………………………………………….. 
 
 
Přihlašujeme tímto naše níže uvedené závodníky k účasti na IX. Mistrovství ČR juniorů 
v muškaření a objednáváme ubytování a stravování podle propozic pro: 
 

celkem …………………….  účastníků 
 
Vedoucí:   ………………………………… 
 
Trenér:   ………………………………… 
 
Závodníci:  1) ………………………………… 
    
   2) ………………………………… 
    
   3) ………………………………… 
    
   4) ………………………………… 
    
   5) ………………………………… 
 
   6) ………………………………… 
 
   7) ………………………………… 
 
 
Počet závodníků je odvislý dle počtu každého kraje viz. propozice bod D. 
 
 
Ostatní:   ………………………………… 
 
    ………………………………… 
 
    ………………………………… 
 
 
Jiné požadavky či upozornění: ……………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Kontaktní adresa a tel. na vedení výpravy: …..……..…………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
V ……………………………..   dne  ………………………. ………………………………… 
          razítko ÚS a podpis 


