
  

Český rybářský svaz, Jihočeský územní výbor, odbor LRU 
Věc: Krajská divize muška – jaro 2007 
                                                                                                                       10. 5. 2007 
                                        P  O  Z V Á  N  K A 
 
Dovolujeme si Vás tímto pozvat k jarnímu kolu krajské divize v muškaření,  které se 
uskuteční v neděli 10. června 2007 na revíru Vltava 25 ve spolupráci s MO ČRS Křemže. 
 
Pravidla: 
Závod proběhne podle platného Soutěžního a závodního řádu pro rok 2007, háčky 
s protihrotem nejsou povoleny. Jedná se o soutěž tříčlenných družstev o postup do II. ligy 
2007. Tréninkový úsek je na Vltavě 25 mimo závodní úsek, který je pro účastníky KD 
uzavřen od 5. 6. 2007. 
 
Hodnocení: 
Hodnotit se budou všechny druhy ryb od 15 cm, za každý úlovek 100 bodů a za l mm = 1 bod. 
Bonifikace za úlovek lososovité ryby je plus 100 bodů.  
 
Popis závodního úseku 
Jedná se o úsek Vltavy 25 od kempu ve Zlaté Koruně až po konec spodní louky, šířka toku do 
30 m, hloubka do 1 m, břehy místy zarostlé, dno písčité nebo kamenité, výskyt ryb: jelec 
proudník, tloušť, pstruh ob., lipan, duhák, okoun, plotice. 
 
Sraz účastníků: 
Na parkovišti v kempu ve Zl. Koruně v 7:30, losování v 7:45 hod. Při prezentaci bude 
provedena kontrola vylepení reg. známek za 100Kč (v registračním průkazu nebo členské 
legitimaci, možnost zakoupení na místě) a dále bude vybíráno startovné 100Kč na osobu. 
 
Rozpis soutěže: 
                          8 -  9           příprava 
                          9 – 12:30         I. kolo závodu (na jednu výměna místa je 30 min)     

13 – 14         oběd 
14 – 15         příprava       
15 – 18:30        II. kolo závodu (na jednu výměnu místa je 30 min) 
19:15                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 
 
  Přihlášky k jarnímu kolu  KD m. je t řeba podat telefonicky u pí. Linhové : 387250454 
                    


