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                                Stříbrná Skalice                 
  Hruškov 

21. – 22. dubna 2007 



 

 
 

PROPOZICE   A   ČASOVÝ   PROGRAM   MISTROVSTVÍ  
 
 

1. Organizační výbor 
 
garant soutěže:         Jan Pecina                              
ředitel soutěže:        Roman Blažek                       
hlavní rozhodčí:          Vančura Václav                    
 
2. Podmínky účasti 
 
K mistrovství České republiky je pozváno prvních 40 mužů z celostátního žebříčku pro rok 
2006 (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 2006). 
V kategorii žen bez omezení. 
 
3. Propozice 
 
Toto mistrovství proběhne podle platného Soutěžního a závodního řádu pro rok 2007, jako 
břehový závod na velkém jezeru. Povoluje se používání podběráků do celkové délky 3m. 
Brodění a vstup do vody se zakazuje. Závodníci budou při poradě vedoucích vylosováni do 
dvou skupin uvedeno v časovém programu Hodnoceny budou lososovité druhy od minimální 
délky 200mm. Za každou hodnocenou rybu se bude udělovat bonifikace 100 bodů a za 1 mm 
délky se udělí 1 bod. Úlovek nelosovité ryby od 200mm se bude měřit a zapisovat do 
bodovacího průkazu, při hodnocení se mu však bude přidělovat  jeho celková délka          
(1mm – 1 bod), bez bonifikace. 
 
4. Protesty 
 
Lze podávat pouze písemnou formou do 60 minut po skončení závodu s vkladem 1000,- Kč. 
Protesty projednává pětičlenná rozhodčí komise, která bude utvořena při poradě před  
losováním.  
 
5. Startovné 
 
Bude vybíráno při poradě před losováním ve výši 100,- Kč za jednoho závodníka. 
Povolenky 400,- Kč,  trénink, sobota, neděle  
 
 
6. Ubytování a stravování 
 
Je zajištěno pro přihlášené v Penzionu Budy (Sázava). Cena za 1 noc činí 550,-Kč včetně 
snídaně a večeře pro přihlášené. Penzion se nachází poblíž města Sázavy. Tel.  327321131. 
Obědy a občerstvení je možné zakoupit  u nádrže. 
 
Trasa  
 
Příjezd k jezeru  od Brna do města Sázava směrem na Stříbrnou Skalici. Po projetí  S. Skalicí 
doprava směr Jevany. Od křižovatky asi 500m je po levé straně nádrž Hruškov. Tato trasa 
se dá použít také směrem od Prahy. Od Prahy se dá jet také přes Mirošovice směrem na 
Stříbrnou Skalici ale před Skalicí odbočit doleva na Jevany. V případě bloudění použijte 
mapu nebo volejte 603 519 168. 



 

 
 
 
 
7. Trénink  
 
Nádrž Hruškov bude  20. 4. 2007 otevřen  tréninkem od 15,00 do 18,00, označeno tabulemi. 
Možný trénink  na rybníku Štičí v Mirošovicích, nebo na nádrži Pilský  (Bohdaneč), také na 
nádrži Kouty, kde denní povolenka stojí 190,- bez ryb. 
 
 
8. Přihlášky 
 
Přihlášky je třeba zaslat na adresu: Jan Pecina, Amurská 4, 100 00 Praha 10, 
 do 6. dubna 2007. 
 
 
 
 

ČASOVÝ PROGRAM  
 

Pátek 20. dubna   
                                                        15,00 – 18,00      trénink 
                                                         18,30 hod           ubytování Penzion Budín, (Sázava) 

19,30 hod            večeře 
                                                        20,30 hod           porada vedoucích , prezentace, losování a   

                                                             kontrola závodních známek 
 
Sobota 21. dubna  
 
     06,30 hod         snídaně 
     07,00 hod         přesun na závodiště vlastními vozidly 
     07,45 hod         oficiální zahájení mistrovství u nádrže 
 
    9,00 – 10,00 hod         I. závod skupiny A –  B 
             10,15 – 11,15 hod         II. závod skupiny A –  B 
             11,30 –  12.30 hod         III. závod skupiny A –  B 
             12,30 –  13,30 hod         o b ě d  u  nádrže, změna břehu 
             14,00 –  15,00 hod         IV. závod skupiny A - B  
                                   15,15 – 16,15 hod         V. závod skupiny A - B 
             16:30 – 17,30 hod         VI. závod skupiny A - B         
 
Neděle 22. dubna 

    07,00 hod          snídaně 
 

             08,30 – 09,30 hod          VII. závod skupiny A – B 
             09,45 – 10,45 hod         VIII. závod skupiny A – B 
                                                             Změna břehu 
             11,00 – 12,00 hod          IX. závod skupiny A – B 
                                              12,30 -  13,30 hod           X. závod skupiny A -  B  
 
                                            13,00 –  14,00 hod          Oběd u nádrže 
 
                              15,00 hod          Vyhlášení výsledků a závěr 



 

 
 
 
 

Přihláška k mistrovství ČR Jezero 2007 
 

 
Územní svaz ČRS / MRS     ……………………………………………………………………. 
 
Adresa:                                   …………………………………………………………………... 
 
 
Telefonické spojení na kontaktní osobu:     ……………………………………………………. 
 
 
 

Přihlašujeme k účasti na XIII. Mi ČR v jezerním muškaření tyto 
závodníky: 

 
1.     ……………………………………….     6.     …………………………………… 
 
2.     ……………………………………….     7.     …………………………………… 
 
3.     ……………………………………….     8.     …………………………………… 
 
4.     ………………………………………      9.     …………………………………… 
 
5.     ………………………………………     10.     ………………………………….. 
 
 
Vedoucí družstva ( trenér)……………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Celkem   …………………………. účastníků 
 
 
Zároveň objednáváme ubytování pro           ………………..    osob 
 
a stravování pro                                             ……………….     osob 
 
 
Jiné požadavky či upozornění………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
V………………………………………..                     ………………………………………… 
                                                                                                     Podpis a razítko 


