
 

Sportovní odbor LRU – muška ČR 
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ , Sekretariát Republikové Rady ČRS 

100 00 Praha 10 – Nad Olšinami 31, tel.: 274 811 751 – 3,  FAX: 274 811 754 
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KVĚTOŇOV, 
DOBRKOVSKÁ LHOTKA 

16. – 17. května 2009 



 

 
P  R  O  P  O  Z  I  C  E    

 
 

1. Organizační výbor 
 
garant soutěže:         Martin Musil                              
ředitel soutěže:        Karel Křivanec                       
hlavní rozhodčí:       Miroslav Krotký  
 
2. Podmínky účasti 
 
K mistrovství České republiky je pozváno prvních 40 mužů z celostátního žebříčku pro rok 
2008 (mistrovská a I. výkonnostní třída). V případě, že se některý ze závodníků omluví, může 
být nahrazen dalším závodníkem z téhož kraje (dle pořadí v celostátním žebříčku 2008). 
V kategorii žen je účast bez omezení. 
 
3. Propozice 
 
Toto mistrovství proběhne podle platného Soutěžního a závodního řádu pro rok 2009. 
 
Soutěž mužů se uskuteční na nádrži Květoňov u Kaplice – břehový závod systémem 
„velké jezero“ – závodit se bude ve čtyřech sektorech (A – C). V každém sektoru bude 
vytyčeno 10 stanovišť. V sobotu budou dvě tříhodinová kola, vždy se dvěma rotacemi po 
hodině bez přestávky a v neděli budou dvě dvouhodinová kola, vždy s jednou rotací po 
hodině bez přestávky. Každé kolo se bude hodnotit zvlášť pro každý sektor. Vítězem se stane 
závodník s nejnižším součtem umístění ze všech čtyř kol závodu, v případě rovnosti součtu 
umístění budou rozhodovat pomocné body za celkový součet délky všech úlovků. Podle 
vylosovaného prvního čísla pro první kolo budou závodníci dále postupovat podle matice 
soutěže a tak budou startovat ve čtyřech různých skupinách ve všech čtyřech sektorech. 
Systém rotací bude upřesněn na poradě při losování. 
 
Soutěž žen proběhne na nádrži Dobrovská Lhotka – břehový závod systémem „velké 
jezero“ – bude vytyčen jeden sektor (louka a hráz – dohromady) – počet stanovišť bude 
vytyčen podle počtu přihlášených žen. Celkem budou tři závody, dva v sobotu a jeden 
v neděli – všechny po třech hodinách, vždy se dvěma rotacemi po hodině bez přestávky. 
Každý závod bude vyhodnocen zvlášť. Celkové umístění bude výsledkem součtu umístění ze 
všech tří závodů, kdy bude rozhodovat nejnižší součet umístění ze všech závodů, v případě 
rovnosti součtu umístění rozhodnou pomocné body. Závodnice si při losování vylosují číslo a 
budou ve třech závodních kolech rotovat podle matice v závislosti na počtu přihlášených žen 
– bude upřesněno při losování. 
Hodnoceny budou všechny druhy ryb od minimální délky 200 mm, za 1mm bude udělen 
1bod.  Povoluje se používání podběráků do celkové délky 3m. Brodění a vstup do vody se 
zakazuje. 
 
4. Protesty 
 
Lze podávat pouze písemnou formou do 60 minut po skončení závodu se vkladem 1000,- Kč. 
Protesty budou projednávány v pětičlenné rozhodčí komisi, která bude vytvořena při poradě. 
V případě zamítnutí protestu se poplatek nevrací. 



 

 
5. Startovné 
 
Bude vybíráno při registraci závodníků ve výši 300,- Kč za každého soutěžícího. 
 
6. Ubytování a stravování 
 
Bude pro účastníky šampionátu zajištěno v Hotelu Party ve Velešíně (www.hotel-party.cz ) 
od pátku 15. května do neděle 17. května 2009, cena za jednu noc s polopenzí (snídaně a 
večeře) činí  450,-Kč. Oběd bude zajištěn u obou nádrží v ceně 110 Kč za každý den. 
Platby za ubytování a stravu se budou vybírat až při registraci.  
 
 
7. Trénink  
 
Na nádržích Květoňov a Dobrovská Lhotka bude zakázán trénink účastníkům mistrovství a 
jejich doprovodu – podle změny schválené Odborem LRU – muška pro jezerní MiČR už 
od pondělí. Trénink bude umožněn na nádržích Malče, Žumberk a Soběnov pouze s platnou 
pstruhovou povolenkou. 
 
 
8. Přihlášky 
 
Žádáme jednotlivé územní svazy ČRS a MRS o vystavení společné přihlášky pro všechny 
závodníky z jejich kraje. Tuto přihlášku je třeba zaslat do 5. 5. 2009 na adresu: 
Karel Křivanec, Branišovska 52, 37005 České Budějovice. 
 
 
 
 
ČASOVÝ   PROGRAM   MISTROVSTVÍ  
 
 
Pátek 15. května:  14.00                          začátek ubytování 

17,00 – 19,00 prezentace v hotelu 
19.00                          večeře v hotelu 
20,00 porada zástupců krajů a losování 

 
 
Sobota 16. května 
 
    06,00 – 06,45  snídaně 
    07,00   odjezd na zahájení 
                                                07.45                          zahájení XV. MiČR na Květoňově 
    10,00 – 13,00  I. závod - muži, ženy 
    13,00 – 14,00  o b ě d   u   n á d r ž í 
    15,00 – 18,00  II. závod - muži, ženy 
          
                                              19.00                           večeře v hotelu 
                                              20.00                           volný program 



 

 
Neděle 17. května: 
 
               07,00 – 08.00  snídaně 
    08,15   odjezd na závodní nádrže 
    10,00 – 13,00  III. závod – ženy 
    10,00 – 12,00  III. závod – muži 
 
                                               12,15 – 13,30  o b ě d   u   n á d r ž e – m u ž i 
    13,15 – 14,00  o b ě d   u   n á d r ž e – ž e n y 
 
                                                14.00                           odjezd skupiny žen na Květoňov 
 
                14,00 – 16,00  IV. závod - muži 
     
 
     17,00   Společéí vyhlášení výsledků a závěr MiČR 
       – nádrž Květoňov 



 

 
Přihláška k mistrovství ČR Jezero 2009 

 

 
Územní svaz ČRS(MRS):…………………………………………………………………..     
 
 
Telefonické spojení na kontaktní osobu: K Křivanec – 777 951 126 
 
 
Přihlašujeme k účasti na XV. Mi ČR v jezerním muškaření tyto závodníky: 

 
1.    ………………………….                         6.     ……………………………….. 
 
2.     ………………………….                        7.     ……………………………….. 
 
3.     ………………………….                        8.    ………………………………… 
 
4.     …………………………..                       9.     ………………………………... 
 
5.     ………………….. ………                    10.     ………………………………… 
 
11.  ……………………………                    12.     …………………………………. 
 
Dále objednáváme: 
 
Ubytování s polopenzí v Hotelu Party pro………osob.      
    
Obědy v sobotu a neděli u nádrže pro …........ osob 
 
 
Jiné požadavky či upozornění………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
.................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
. 
................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
V……………………….....                                     .............…..………………………............ 
                                                                                                     Podpis a razítko 
 
 
 
 
 
 


