
 
 
 

    
P O Z V Á N K A 

Muškařský sportovní klub Bojkovice o. s. ve spolupráci 
 s firmou METROSTAV a.s.  

Vás tímto zve na II. ročník říčního juniorského závodu  
„O pohár Metrostavu“. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

    Řeka Jihlava 
7. – 9. Května 2009 

 
 
 
 
 



 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu 

propozic  
 
 
 

P R O P O Z I C E 
 

1. Organizační výbor 
garant soutěže :        Milan Čubík 
ředitel soutěže :   Ing. Zdeněk Marek 
hlavní rozhodčí :   Jiří Pejchar 
  
 
2. Podmínky účasti 
 K závodu jsou zváni všichni junioři České republiky a zahraniční 

závodníci téže  kategorie.  
 
3. Propozice 
Tento závod proběhne podle platného soutěžního a závodního řádu pro rok 
2009, jako říční závod jednotlivců. Závodníci budou při poradě vedoucích 
vylosováni do dvou skupin. Každá skupina absolvuje čtyři 90-ti minutové 
závody. Z toho dva v sobotu a dva v neděli. Hodnoceny budou všechny 
ulovené ryby od minimální délky 180 mm. Za každou ulovenou rybu se 
bude udělovat bonifikace 100 bodů a za 1 mm délky se udělí 1 bod.. 
 
4. Protesty 
Lze podávat pouze písemnou formou do 60-ti minut po skončení závodu 
s vkladem 1.000,- Kč. Protesty projednává tří členná rozhodčí komise, která 
bude utvořena při poradě před losováním. 
 
5. Startovné 
Je výši 700,- Kč. Tato částka obsahuje : zajištění ubytování na dvě noci , 
stravování od páteční večeře do nedělního oběda , sobotní večer u grilu. Bude 
připravena řada hodnotných cen. Startovné se hradí na místě. 

 
     6. Ubytování a stravování  

Je zajištěno  v ubytovně Stadion v Oslavanech ( 6km od závodního úseku ) 



 
6. Trénink  
Závodní úsek bude uzavřen týden před samotným závodem. Tréninkové 
úseky budou mimo závodní trať revíru Jihlava 5B .  

 
7. Závodní úsek 
Začátek – cca 1800 m na tábořištěm Templštýn , konec cca 1 km pod 

vápenkou. 
Revír  MRS -  Jihlava 5B  
 
8. Přihlášky 

     Je nutno závazně zaslat na adresu  pcmetal@email.cz    nebo marek@bittechnik.cz   
     
 
 
 

ČASOVÝ PROGRAM 
 

 
Čtvrtek 7.května 
 
   
   17,00 – 19,00 hod.   příjezd , ubytování  a 
prezentace závodníků 
   19,00 – 20,00 hod.   slavnostní zahájení , večeře 
   20,00 – 21,00 hod.   porada a losování 
 
Pátek 8.května 
   
   6,00 –  7,00 hod.   Snídaně 
 
   Závodní úsek A  
   8,00 –  9,30 hod.   1. závod skupiny A  
   9,30 –10,30 hod.   přechod  

10,30 -12,00 hod.   1. závod skupiny B 
 
   12.00 – 15.00hod.    oběd na závodišti, volno  
 
   Závodní úsek B  
   15,00 – 16,30 hod.   2. závod skupiny B jen suchá 
moucha 
   16,30 – 17,30 hod    přechod 



   17,30 – 19,00 hod.   2. závod skupiny A jen suchá 
moucha 
    
   20,00 hod.    zahájení večerního programu 
 
Sobota 9.května 
 
   6,00 –  7,00 hod.   Snídaně 
 
   Závodní úsek B  
   8,00 – 9,30 hod.   3. závod skupiny B  
   9,30 –10,30 hod.   přechod  

10,30 -12,00 hod.   3. závod skupiny A 
 
   12.00 – 15.00hod.    oběd na závodišti, volno  
 
   Závodní úsek A  
   15,00 – 16,30 hod.   4. závod skupiny  A jen 
suchá moucha 
   16,30 – 17,30 hod    přechod 
   17,30 – 19,00 hod.   4. závod skupiny  B jen 
suchá moucha 
    
   po 19,30 hod.     vyhlášení výsledků a 
ukončení závodu 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



 
     ZÁPADOČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ  VE SPOLUPRÁCI S MO ČRS ROKYCANY                 
 
                      VÁS ZVOU 30-31.5 2009 NA 16. ROČNÍK  říčního závodu 
 
  

ZÁPADOČESKÝ  POHÁR  JUNIORŮ - MEMORIÁL TOMÁŠE 
NAJDENOVA 

 
 

PROPOZICE ZÁVODU 
 
A. Činovníci závodu  
 
Ředitel závodu - JOSEF KANTA  
Garant závodu -         JAROSLAVA HANZALOVÁ 
Hlavní rozhodčí       -         MARKÉTA PROCHÁZKOVÁ 
 
B. Časový program závodu  
 
Pátek 29.5.2009  
 

09,00 - 17,00  1. oficiální trénink , ubytování 
18,00 - 19,00  prezentace závodníků rest. HAMROVKA v DOBŘÍVĚ 
19,00 - 19,45  večeře 
20,30 - ???  porada vedoucích a losování 
 
Sobota 30.5.2009 
 

7,00 - 7,30  snídaně (obdržíte balíček na oběd) 
7,30 - 9,00  příprava na 1. závod 
9,00 - 17,00  1. závod 
A + B, C+D měří  1. kolo 9,00 - 12,30            (  9,00 – 10,30 rotace 11,00 - 
12,30) 
C + D, A+B měří  2. kolo 13,30 – 17,00 (13,30 – 15,00 rotace 15,30 - 
17,00) 
17,30 - 18,30  večeře 
19,00 - ???  porada vedoucích 
 
Neděle 30.5.2009 
 

7,00 - 7,30  snídaně 
8,00 - 9,00  příprava na 2. 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 individuálně 
17,00 - ???  vyhlášení výsledků a ukončení závodu  
 
 
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 2009 s těmito 
změnami: 
 
1) Závodníci budou při losování rozděleni do čtyř skupin A,B,C,D dle žebříčku juniorů 
z roku 2008. Polovina z nich vždy chytá a druhá měří. V druhém závodě se to zrcadlově 
otočí. 
 
2) Každý závod bude trvat 180 (2 krát 90 )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 

 
 
 

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 a výskyt ryb  
 
Závodní trať bude vytyčena na revíru KLABAVKA 2 – 433014 -. Jedná se o malý 
říční tok s šířkou 4-8 m a hloubkou 20 – 80cm. Z ryb je převažuje  lipan, pstruh, jelec, 
plotice, 
okoun. 
 
sektor A – Bude vytyčen od jezu  v chatové oblasti nad Dobřívem k fotbalovému hřišti 
v Dobřívě.  
 
sektor B – od soutoku Klabavky se Skořickým potokem   až k silničnímu mostu 
v Hrádku         
 
Oba sektory jsou totožné jako při loňském závodu . 
  
  



G. Vyhrazené tréninkový úsek  
 
Tréninkový úsek od jezu v chatách nad Dobřívem až k voj. Újezdu ./ je označen 
tabulemi / za obcí Strašice. 
!!! Každý závodník  je povinen  mít u sebe povolenku k lovu ryb na daný revír !!! 
 
 
 
H. Ubytování, stravování,startovné  
 
Ubytování – sokol Dobřív 737 549 726 www.ubytovnadobriv.wz.cz  , Stará hospoda 
371783036 dobriv@linares.cz  . restaurace Hamrovka www.volny.cz /hamrovka 
604207231 
Startovné bude vybíráno ve výši 150,-Kč za jednoho závodníka. Všechny tyto 
poplatky se budou platit až na místě při prezentaci závodníků. Stravování 
v Hamrovce pátek večeře sobota snídaně .balíček k obědu  , večeře. Neděle 
snídaně, balíček k obědu 
Cena stravného na jeden den by se měla pohybovat kolem 170 kč 
 
I. Přihlášky  
 
Přihlášky je třeba zaslat do 22.5.2009 těmito způsoby: 
 
1) E- mail   kantajosef@seznam.cz 
 
2) na adresu   Josef Kanta Učnovská 122 Hrádek 338 42                                                              
 
3)        mobil                                  724502825       
 
Srdečně Vás zvou pořadatelé akce, a těšíme se na Vaši účast. 
  
         Josef Kanta MO 
ROKYCANY 
 
 
 
 


