
   POZVÁNKY  NA  ZÁVODY  V DUBNU 
Dovolujeme si Vás tímto pozvat k závodu Plzeňský Pohár  v lovu ryb na umělou 

mušku, který se uskuteční v pondělí ( Velikonoční ) 13.dubna 2009 na revíru 
Úslava 1 v Plzni. 

Jedná se o soutěž jednotlivců   

Pravidla 

Závod proběhne podle platného Soutěžního a závodního řádu pro rok 2009, háčky bez 
protihrotu, mouchy 50 cm od sebe........... Zákaz tréninku platí pro závodníky od pondělí 

6.dubna v úseku od jezu u střelnice v Plzni Lobzích po silniční most –Těšínská ulice  v Plzni na 
Letné . Tréninkový úsek je nad jezem u střelnice a dolu po vodě od silničního mostu Těšínské 

ulice. 

Hodnocení 

Hodnotit se budou všechny druhy ryb od 15 cm, za každý úlovek 100 bodů a za 1 mm = 1 bod. 
 Po změření budou úlovky puštěny zpět. 

Výskyt ryb : 

 tloušť, proudník, plotice, ouklej, bolen, štika, okoun, parma…… 

Startovné  

  250,-Kč na závodníka ( budou rozhodčí ) 

se bude vybírat při prezentaci 

Sraz účastníků 

Prezentace proběhne 
na parkovišti před střelnicí v Plzni Lobzích dne 13. dubna v 6:00, losování 6:00-7,30 hod.  

 

Rozpis závodu: 

7,30 – 8,30 – příprava na závod 
 

1. závod    8,30  -  9,30 
2. závod   9,50 – 10, 50 
3. závod   11,10 – 12,10 
4. závod    14,00 –15,00 
5.závod    15,20 – 16,20 
6.závod     16,40- 17,40 

 
Vyhodnocení – 19 – 20 hod 

S sebou 
Kýble na ulovené ryby!!!!!!  

 
Počet účastníků je omezen na 44 závodníků 

Závazné Přihlášky  
nejpozději do 6.Dubna 2009!! 

Petr Fajt, email – fajt.petr@seznam.cz – tel. 739 388 006  
Kdo nebude přihlášen do uvedeného termínu, nebude se moci závodu zúčastnit !!! 

 



 

Pozvánka na muška řské 
závody IKA cup I  

 
 
 
 
 
 

Zveme vás na závody v jezerním muškaření, pořádané 
rybářskými potřebami Ireny Exnerové IKA Trutnov.  
 
Kde: Meziměstí ( zhruba 10KM od Broumova) 
Kdy: 18.4. 2009 
 
Rozloha : 4,7 ha 
 
Výskyt ryb: Pstruh duhový, pstruh potoční, siven americký, okoun, 
candát obecný, kapr obecný a amur bílý.  
 
 
Závodní řád:   

• Závody proběhnou dle platného Závodního řádu ( a výjimek stanovených organizátorem ) jako závod ze 
břehu.  

• Každý závodník je povinen se s platným Závodním řádem seznámit.  

• Povoleny jsou podběráky do celkové délky 3 m. Vstup do vody je zakázán. Chytá se na háčky bez 
protihrotů.  

• Hodnotí se všechny ulovené ryby. Každá ulovená ryba je závodníkem šetrně puštěna zpět do vody.  

• Celkový počet závodníků je omezen na 48 lidí ! ! !   

 
Vyhodnocení výsledk ů:  

• Ulovené ryby budou přeměřeny rozhodčím ( závodníkem po levici) a závodníkovi bude udělen za každý 
milimetr délky ryby 1 bod.  

• Hodnotí se všechny ulovené druhy, minimální míra je stanovena na 150 mm.  

• Za každou ulovenou rybu získává závodník také bonifikaci 100 bodů.  

• Vítězí závodník s nejvyšším počtem bodů.Po 5 kolech je stanoveno pořadí v jednotlivých skupinách podle 
součtu umístění v každém kole.  

Stravování:  
Startovné je ve výši 500,-Kč. 
V ceně startovného je i oběd. Další jídlo a pití bude zabezpečeno organizátorem v místě závodů.  
 
Trénink:  
 



Je zakázán  v pátek před závodem . 
Protesty:  
 
Se mohou podávat pouze písemnou formou do 30 minut po ukončení závodů s vkladem 500,-Kč.  

 
Přihlášky a startovné:  
 
Zasílejte na adresu: 

Irena Exnerová                                 tel: 499 819 225 

Nám. Horníků 495     mob : 603 298 203 

541 01 Trutnov 

Informace na e-mailu:  milosjorka@seznam.cz 

 
 
Časový program závod ů: 

6:00 - 7:30 Prezentace 

8:00 -9:00  1.Kolo 

9:15-10:15 2 Kolo 

10:30-11:30 3. kolo 

13:00 -14:00 4 kolo 

14:15-15:15 5. kolo 

17:00 Vyhlášení výsledku 
 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v časovém harmonogramu 
 
Pro možnosti ubytování kontaktujte bud e-mailem nebo telefonujte na výše uvedené číslo. 

 
 


