
P O Z V Á N K A 
 

I.  Tachovský pohár 
Bodovaný závod do žebříčku  

Dovolujeme si tímto pozvat všechny příznivce muškaření na břehový jezerní závod, který se bude konat: 
 

8. května 2008 
Na revíru 

 

 MP č. 431 030 MŽE 7A „Mýtská nádrž“ 
 

http://amapy.atlas.cz/default.aspx?q=Tachov#x=-876913@y=-1055872@cs=1@sidx=9@pg=1@pl=@app=0 
 

Mimopstruhový revír se nachází v katastru obce Mýto u Tachova a obhospodařuje jej MO ČRS Tachov.  
Jedná se o mimopstruhový revír, do roku 2007 revírem místního významu o rozloze cca 1,25 ha s obsádkou 

hlavně kapra, candáta, štiky, okouna, cejna a perlína. Před závodem bude do revíru vysazeno 1 500 ks 
pstruha duhového. 

 
Na rybníku bude zákaz lovu ryb pro registrované závodníky týden před závodem, tj. od  

1.5.2008 včetně  
 

Podmínky a startovné: 
 

Startovné je stanoveno na částku 400,- Kč na osobu. V ceně startovného je zahrnuto volné 
chytání po ukončení závodu a ponechání si  3 kusů pstruha duhového v míře větší jak 25 cm. 
 
Závodí se podle platného závodního řádu ČRS pro rok 2008 LRU Muška, tj. háčky bez protihrotu, na návazci 
maximálně 3 mušky a vzdálenost mezi nimi musí být větší jak 50cm. Počet závodníků je stanoven maximálně na 70. 
Závodníci budou rozděleni na dvě skupiny. Každá skupina bude chytat 4 kola po 55 minutách Závodní úsek kolem 
přítoku je bažinatý, vhodná obuv je nutná!!! 
 
Ryby se budou hodnotit od 150 mm, 1mm = 1 bod a za každý bodovaný úlovek bude přiděleno ještě 100 bodů 
 

Prezentace: 
Ve čtvrtek 8. 05. 2008 v místě konání závodu od 06.00 – 7.30 hod. 

Předpokládaný začátek závodu v 8.00 hod. Zahájení a konec každého kola bude 
oznámen zvukovým signálem. 

 
Zázemí: 

 Občerstvení bude zajištěno pojízdným stánkem s možností grilovaného kuřete, klobásy, masa a z nápojů točené pivo 
a nealkoholické nápoje 

 
Závazné přihlášky posílejte do 30. dubna 2008: 

 písemně na adresu: Kučová Věra, na Výsluní 1322, Tachov 347 01 
tel.: Kučová 736 238 776 

tel.: Kuča Karel 604 508 553 
tel.: Smola Libor 604 747 032 

e-mail: libor.smola@seznam.cz 
e-mail: l.smola@peguform.de 

 
Po zaslání závazné přihlášky jako potvrzení dostanete pokyny o formě platby 


