
Český rybářský svaz, Jihočeský ÚS, Rybářská 237, 373 84 Boršov nad Vltavou 

  

POZVÁNKA 
 

Krajská divize – jarní část 2013 
 

Termín :                         sobota - 18.05.2013 

         

Kde : Závod proběhne na revíru Vltava 26 (421079) MO ČRS Český 

Krumlov. Sektory A, B, C, D budou vytyčeny pod a nad silničním 

mostem ( České Budějovice - Český Krumlov) v obci Rájov.  

 

Popis povodí : Vltava 26 (MP) – řeka je široká 15 – 20m, proudivá, hloubka 50 – 

100 cm. Dno je písčito-kamenité     

 

Výskyt ryb : Jelec proudník, jelec tloušť, plotice obecná, místy pstruh obecný,  

pstruh duhový a ostatní druhy ryb. 

 

Pravidla závodu:            Závod proběhne dle platného soutěžního řádu LRU – muška 2013 ve  

                                       dvou samostatných kolech. Každé kolo bude trvat 90 minut s rotací 

30 min. Závodníci budou rozděleni do dvou skupin, jedna chytá, 

druhá měří a opačně. Po výměně sektorů dojde k posunutí závodníka 

o dvě místa. 

 

Trénink:                Trénink závodníků v závodním úseku je povolen do 13.5.2012 

 

Hodnocení:         Hodnotí se každý úlovek od 150 mm. Závodník je povinen rybu chytit do 

podběráku, ukázat rozhodčímu a nahlásit druh ryby. Závodník je povinen 

po ulovení každé hodnotitelé ryby vždy vybrodit (dostat se k rozhodčímu) a 

podepsat úlovek v bodovacím průkazu. Závodník si může od rozhodčího 

nechat změřit libovolný počet ryb. 

V případě pochybnosti, zda ryba má stanovenou míru, může rozhodčí 

vyzvat závodníka k jejímu přeměření. V případě, že přeměřovaná ryba 

nemá stanovenou minimální míru, dostává závodník napomenutí, toto je 

zaznamenáno do bodovacího průkazu a tato ryba není započtena. Při 

druhém napomenutí je závodník diskvalifikován pro dané závodní kolo a je 

v pořadí sektoru na posledním místě. Závodník si může ulovenou rybu 

nechat přeměřit dobrovolně, než ji nahlásí, bez rizika napomenutí (stejně 

musí podepsat každý hodnotitelný úlovek). 

O pořadí v sektoru rozhoduje počet úlovků. V případě shodného počtu 

úlovků rozhoduje o pořadí v sektoru velikost největší ulovené ryby.  

Hodnoceno bude každé kolo zvlášť v rámci sektorů a celkové hodnocení 

pak jako součet umístění za dva závody, při shodném součtu umístění pak 

rozhoduje celkový počet úlovků, případně největší ulovená ryba. 
 

 

Startovné:                      400 Kč za tým. 

                                        

 

Sraz:                 7:00 zpevněná plocha pod mostem přes Vltavu v Rájově.  

  



Losování:                        7:15 hod. 

 

Příprava na závod      7:30 – 8:30 

 

1. kolo:                           8:30 – 10:00 hod. – 1. skupina, chytá A, C – měří B, D 

                                        rotace 30 min.  

                                       10:30 – 12:00 hod. – 2. skupina, chytá B, D – měří A, C 

                                   

                                       12:00 – 13:30 hod. – Přestávka na oběd            

 

2. kolo:                           13:30 – 15:00 hod. – 1. skupina, chytá B, D – měří A, C 

                                        rotace 30 min. 

                                       15:30 – 17:00 hod. – 2. skupina, chytá A, B – měří B, D 

                                  

      17:45 - vyhlášení výsledků  

 

Ředitel soutěže:         Karel Křivanec 

       

Vedoucí bodovací komise: Stanislav Bláha 

 

Těšíme se na vaší účast!Těšíme se na Vaši účast! 

 

 

 

Stanislav Havelka v.r.                                                                    ing. Jan Štěpán v.r. 

  Předseda JćÚS                                                                                 jednatel JčÚS 

 

 

 


