
Pozvánka na závody 
 

RSK VLTAVA PRAHA  si Vás tímto dovoluje pozvat na 
 

I. ročník závodu v jezerním muškaření 

 
O POHÁR PRAHY 

 
Nová soutěž se bude konat na nádrži Hruškov 
u Stříbrné Skalice  ve dnech 10. – 11.listopadu 2007 
 

Pro vítěze jsou připraveny tyto ceny: 
 

1. cena - SKÚTR PEUGEOT 
2. cena - HORSKÉ KOLO 
3. cena - TELEVIZE 
a mnoho dalších hodnotných cen 

 
Pravidla:  Soutěž proběhne jako břehový závod jednotlivců podle platného 
závodního řádu. Zákaz brodění, zákaz používání háčků s protihrotem, podběrák 
libovolné délky. Všechny ulovené ryby, musí závodníci přinést rozhodčímu v podběráku, aniž 
by manipulovali s úlovkem a po přeměření je musí šetrně pustit zpět do vody. 
V sobotním závodu budou chytat skupiny A/B. Z každé skupiny postoupí polovina 
závodníků do nedělního finále. 
Hodnocení:  hodnotí se každý úlovek, 1 mm = 1 bod, bonifikace 100 bodů 
za každý úlovek od 20cm. 
Trénink  před závody nebude povolen, na nádrži bude platit zákaz sportovního 
rybolovu ve dnech 6.11. – 9.11. 2007. 
Přihlášky:  
email: pecj@volny.cz       mobil 603519168 
Jan Pecina, Amurská 4, Praha 10, 100 00 
 
Startovné: 1 500,- složenkou na adrese: Jan Pecina,  Amurská 4, 100 00 Praha 10 
 
Občerstvení:  v restauraci  na břehu nádrže. 
 
Rozpis závodu: sobota – kvalifikace  
  6.00 –   7.30 prezentace a losování 
  8.00 –   9.00 první kolo - skupina A 
  9.10 – 10.10 první kolo - skupina B 
10.20 – 11.20 druhé kolo - skupina A 
11.30 – 12.30 druhé kolo - skupina B 
12.30 – 13.00 přestávka 



13.00 – 14.00 třetí kolo - skupina A 
14.10 – 15.10 třetí kolo - skupina B 
15.20 – 16.20 čtvrté kolo - skupina A 
16.30 – 17.30 čtvrté kolo - skupina B 
 
neděle: finále 
 
  8.30 –   9.30  první kolo 
10.00 – 11.00 druhé kolo 
11.00 – 12.15  přestávka 
12.15 – 13.15  třetí kolo 
13.45 – 14.45  čtvrté kolo 
 
15.30 – vyhlášení výsledků, předání cen 
 
 
 
 
 
 
 
ředitel závodu 
Jan Pecina  
vedoucí organizačního výboru 
Erik Slabý  
Roman Blažek 
 

Těšíme se vaší účast ! 


