
Jezerní závod v muškaření 

II. ŘÍČANSKÁ MUŠKA MK AKVAREST 
 

Muškařský klub AKVAREST ŘÍČANY vás zve na jezerní závod v muškaření. Závod 
se uskuteční jako závod jednotlivců podle platného soutěžního a závodního řádu 
LRU muška 2007.  

Propozice závodu  

Místo:  Říčanský rybník ( Říčany u Brna)  
 Jedná se o nádrž s obsádkou převážně pstruha duhového. Před 

závodem bude vysazeno 4 q pstruha. 
Termín: sobota 15.3.2008 
Startovné: 500,- K č 
 
Zajišt ěna je řada hodnotných cen. 
 
Pravidla závodu: 
Závod proběhne podle platného soutěžního a závodního řádu LRU muška 2007. 
Při závod ě smí být použity pouze há čky bez protihrotu! 
Podběráky mohou být použity do celkové délky max. 3 m. 
Chytá se na 1 – 3 umělé mušky na návazci. Vzdálenost mušek musí být minimálně 
50 cm. 
 
Uznávané úlovky: 
všechny druhy ryb dosahující minimální délky 200 mm. 
 
Hodnocení: 
Ulovené ryby budou měřeny. Měření ryb bude probíhat pouze v podběráku! 
Hodnocení bude 1 mm = 1 bod, za každou ulovenou rybu se počítá bonifikace 100 
bodů.  
Závodník je povinen ulovenou rybu ihned po změření pustit zpět a zacházet s rybou 
tak, aby nebyla poškozena. Za nešetrné zacházení s rybou může být uložena 
bodová penalizace, v závažném případě i diskvalifikace. 
V každém kole bude stanoveno pořadí závodníků (zvlášť pro každou skupinu). Pro 
celkové umístění je rozhodující součet umístění ze všech kol. Pokud závodník 
nedosáhne v daném kole úlovku, započítává se mu umístění podle počtu závodníků 
ve skupině. 
 
 
 
 



Časový harmonogram závod ů 15.3.2008 

6,30 – 8,00 prezentace závodníků, losování, příprava na závod 

8,00 – 8,50 1. kolo skupina A 

9,00 – 9,50 1. kolo skupina B 

10,00 – 10,50 2. kolo skupina A 

11,00 – 11,50 2. kolo skupina B 

11,50 – 13,00 oběd 

13,00 – 13,50 3. kolo skupina B 

14,00 – 14,50 3. kolo skupina A 

15,00 – 15,50 4. kolo skupina B 

16,00 – 16,50 4. kolo skupina A 

18,00 vyhlášení výsledků, ukončení závodu 

Závodníci ze skupiny, která nechytá, dělají rozhodčí závodníkům z chytající skupiny. 

 

Přihlášky  

Uzávěrka přihlášek je 7.3.2008.  

Přihlásit se lze telefonicky na číslech 602 568 128 a 774 184 556 . Přihláška je platná 
po uhrazení startovného složenkou na adresu: Aleš Divácký, Rosická 141, 664 82 
Říčany. 

Startovné je nutné uhradit nejpozději do 7.3.2008. 

Počet závodníků je omezen na 50. 

 


