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                 P  O  Z  V  Á  N  K  A      N  A      K D     M U Š K A  2 0 0 9 
 
 
Dovolujeme si Vás pozvat na podzimní kolo krajské divize v muškaření, která se uskuteční   
 
 
     
                                   19. září 2009 na revíru Černá 2 v Ličově 
 
 
Pravidla: 
Závod čtyřčlenných družstev podle platného Soutěžního a závodního řádu pro rok 2009. 
Hodnoceny budou úlovky všech druhů ryb od 15 cm, za l mm = l bod, 100 bodů za každý 
hodnotilelný úlovek a 100 bodů prémiová bonifikace za lososovitý druh. Před závodem budou 
soutěžící vylosováni do 4 skupin (A, B, C, D) a jednotlivé týmy si vylosují číslo, ke kterému 
bude pro odpolední rotaci připočteno + 2. Na úseku bude vytýčeno 16 míst a závodníci ze 
skupin A a C budou lovit na lichých číslech a skupiny B a D je bude kontrolovat. Ve druhé 
části každého kola budou lovit závodníci ze skupin B a D na vedlejších sudých místech níže 
po toku a kontrolovat je budou „jejich“ závodníci ze skupin A a C.  
 
 
Popis závodních úseků: 
 
 Pstruhový revír  Černá 2, od mostu přes Černou v lese nad Ličovem (silnice na Malonty) až 
zhruba do vzdálenosti 1,5 km pod silniční most v Ličově  Zákaz trénování na závodních 
úsecích platí od 1. září 2009. Tréninkový úsek je vyhrazen nad závodním úsekem až do 
Benešova nad Černou. 
 
Výskyt ryb : pstruh ob., pstruh duhový, lipan, proudník a ojediněle i další druhy ryb. 
 
Ředitel závodu:      Karel Křivanec  
 
Hlavní rozhodčí:         Iva Linhová 
 
Rozpis soutěže: 
 
Sobota 19. 9. 2009  7:30                   Prezentace a losování – v Ličově u mostu přes Černou 
                                 8:00 -  9:00        Příprava na závod 
                                 9:00 - 10:30       1. závod / první část  
                               10:30 - 11:00       Výměna stanoviště v sektoru 
                               11:00 - 12:30       1. závod / druhá část  
                               13:00 - 13:30       Přestávka na oběd                                
                               13:30 - 14:30       Příprava na závod                
                               14:30 - 16:00       2. závod / první část  
                               16:00 - 16:30       Výměna skupin 
                               16:30 - 18:00       2. závod / druhá část  
                               18:45                   Vyhlášení výsledků 



                                            
 
 
 
 
 
 
Přihlášky: 
 
Účast je třeba telefonicky potvrdit na čísle 387250454 (Iva Linhová) nejpozději do středy 
16. 9. 2009. 
 
 
Těšíme se na Vaší účast! 
 
 
S rybářským pozdravem 
 
„Petrův zdar!“ 
 
 
 
   ing. Jan Štěpán  v.r.                                                                           Stanislav Havelka v.r. 
  jednatel JČ ÚS ČRS                                                                            předseda JČ ÚS ČRS 


