
Český rybářský svaz, Jihočeský územní výbor, odbor LRU-muška  
 
POZVÁNKA  NA  KP  MUŠKA 2010 
Dovolujeme si Vás tímto pozvat ke krajskému přeboru v lovu ryb na umělou mušku, které se 
uskuteční v náhradním termínu v sobotu 19. června 2010 na revíru Malše 4. 
 
Pravidla: 
Závod proběhne podle platného Soutěžního a závodního řádu pro rok 2010. Jedná se o závod 
jednotlivců. Zákaz trénování platí pro všechny soutěžící od pondělí 14. června v úseku od jezu pod 
obcí Pořešín až k zákrutu přibližně 600 m pod soutokem Malše a Černé (viz mapka). Tréninkový úsek 
je pod a nad závodním úsekem. Bude vytýčeno 20 míst a závodníci budou vylosováni podle postavení 
v žebříčku do dvou skupin. Skupina A (1.- 10.) bude lovit na sudých číslech, skupina B (11.-20.) je 
bude kontrolovat. Ve druhé části každého kola zůstane závodník ze skupiny A na svém vylosovaném 
místě jako rozhodčí a původní rozhodčí (sk. B) se posune o jedno místo proti toku a tam bude závodit. 
Klíč pro posun pro odpolední druhé kolo bude určen až podle počtu účastníků přímo na místě. 
V případě lichého počtu bude do odpoledního závodu nasazen na zvýhodněné místo poslední závodník 
z ranního závodu. 
 
Hodnocení: 
Hodnotit se budou všechny druhy ryb od 15 cm, za každý úlovek 100 bodů a 1 bod za každý milimetr. 
Každé závodní kolo bude trvat dvě hodiny a bude se vyhodnocovat tak, že se vždy sestaví společné 
pořadí obou skupin (A + B dohromady 1. – 20.). Vítězem se stane závodník, který bude mít nejnižší 
součet umístění z obou závodů (ranní a odpolední).  
 
Účastníci: 
Heimlich, Hosenseidl, Šedivý, Krátký, Říha, Kouba, Bílek, Šram, Čutka, Šeba, Hanák Fr., Hladík, 
Adamčík, Kneifl Pavel, Neubauer, Tobiáš, Drastík, Hanák Jos., Bláha, Němec 
Náhradníci: Kneifl Petr, Pazderník, Bonešický ml., Musil ml., Špička, Řezanka 
Start náhradníků bude možný jen v případě odřeknutí některého z pozvaných závodníků.  
Výše uvedení sportovci se žádají, aby potvrdili svou účast Ivaně Linhové ( 387250454 ) do 14. 6. 
2010. Upozornění: nepřihlášení závodníci nemusí být připuštěni k závodu! 
 
Sraz účastníků: 
Na parkovišti nad zříceninou hradu Pořešín pod obcí Pořešín (sjezd k vodě je v obci) v sobotu dne 19. 
června 2010  v 6.45 hod.  
Rozpis soutěže: 
                           7:00………….losování 
                           7:15 -   8:00….příprava 
                           8:00 -  10:00…I. závodní kolo skupina A  
                         10:00 -  10:30…přestávka  
                         10:30 -  12:30…I. závodní kolo skupina B 
                         12:30 -  14:00…přestávka na oběd a přípravu na odpolední závod  
                         14:00 -  16:00…II. závodní kolo skupina B 
                         16:00 -  16:30…přestávka  
                         16:30 -  18:30…II. závodní kolo skupina A  
                         19:00………….vyhodnocení 
 
Těšíme se na vaší účast a přejeme mnoho úspěchů! 
                                                                    
S rybářským pozdravem  „Petrův zdar!“ 
 
    Stanislav Havelka v.r.                                                                  ing. Jan Štěpán v.r. 
         předseda                                                                                          jednatel 
 
 



 

 


