
„O pohár Milana Januse“ 
 
 

 
 
 

Muška�i ze Strakonic ve spoluprácí s MO Strakonice si Vás 
srde�n� dovolují pozvat na II. ro�ník �í�ních závod� v LRU muška  
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 který prob�hne dne 21.8.2010 na revíru Otava ve Strakonicích. 
 



Závod prob�hne dle platného závodního �ádu pro LRU muška 2010. Hodnotit se 
budou všechny ulovené ryby od 150 mm. Za každou ulovenou m��itelnou rybu 
bude ud�lena bonifikace 100 bod�. 
Závodníci souhlasí s tím, že závodí na vlastní nebezpe�í! 
Závod se skládá ze 4 kol, každý závodník dv� kola m��í a dv� závodí, 
rozlosování do skupiny, rotace atd. ur�í matice, z které si závodník vylosuje 
jedno �íslo. 
 
Revír: 
Otava 4, �íslo revíru: 421056  
Otava 3, �íslo revíru  421055 
Sektory: 
sektor A – Otava 4: od jezu „na K�emelce „ až po rameno staré �eky pod 

Strakonicemi 
sektor B – Otava 3: Od jezu nad obcí Slaník dále po vod� cca 1 km (parkování 

u pískovny Slaník) 
sektor A: hloubka 0,3 – 1 m, proudný úsek, výskyt ryb: jelec tlouš�, proudník, 

plotice, ouklej, okoun, štika, lipan. 
 sektor B: hloubka 0,4 – 1,2 m proudný úsek s hlubšími partiemi, výskyt ryb: : 

jelec tlouš�, proudník, plotice, ouklej, okoun, štika. 
startovné:  
Startovné se bude vybírat na míst� p�i losování 200 K� na osobu. 
 

!!!Týden p�ed konáním závodu prosím potvr�te ú�ast, 
jinak bude Vaše místo zapln�no náhradníkem!!! 

 
�inovníci závodu: 
garant závodu: Stanislav Šíp   
�editel závodu: Stanislav Šíp   
hlavní rozhod�í: Josef Kanta 
 
Kontakty: 
Stanislav Šíp 773656780 
Bohumil Šareš 728143332  
rskotavastrakonice@seznam.cz 
 
Ubytování a stravování 
Ubytování a stravování si každý ú�astník zajistí sám, p�ípadným zájemc�m 
m�že být zajišt�no ubytování v chatkách v kempu na Podskalí ve Strakonicích. 



Program: 
Sraz všech ú�astník� bude v 6:30 na parkovišti p�ed restaurací Palermo (ve 
Strakonicích u zimního stadionu), kde bude probíhat losování. 
 

Datum: Sobota 21.8.2010 
�as  

7:00 losování   
1.kolo - dopoledne 

�as kolo  sektor 
9:00-10:30 1.kolo 1.polovina  A,B 
10:30 – 11:00 ROTACE A,B 
11:00 - 12:30 1. kolo 2.polovina  A,B 

2.kolo - odpoledne 
�as kolo  sektor 
14:00 - 15:30 2.kolo 2.polovina A,B 
15:30 – 16:00 ROTACE A,B 
16:00 - 17:30 2. kolo 1.polovina A,B 
�as     

19:00 
Vyhlášení 
výsledk�   
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