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Organizační pokyny 
 
 
1.Podmínky účasti 
 
Soutěže se účastní 60 závodníků (pořadí určeno dle termínů podání přihlášek). V případě, že 
se některý se závodníků odhlásí či se k prezentaci nedostaví, může být nahrazen závodníkem 
dalším v pořadí. 
 
 
2. Pravidla   
 
Závod proběhne podle Soutěžního a Závodního řádu pro lov ryb udicí na umělou mušku 
platného pro rok 2007, jako břehový závod revíru č. 471143 Bravantice lA. Povoluje se 
používání podběráků do celkové délky 3m. Brodění a vstup do vody se zakazuje. 
Závodníci budou vylosováni do tří sektorů . Závodit se bude  ve třech dvouhodinových 
kolech s jednou rotací po 60 minutách. Přestávka na přechod nebude.  
 
 
3. Hodnocení úlovků 
 
Konečné pořadí se bude určovat součtem pořadí v jednotlivých sektorech.  
Hodnoceny budou všechny ulovené ryby minimální délky 150 mm. Za každou ulovenou rybu 
se bude udělovat bonifikace 100 bodů (okoun má bonifikaci 200 bodů) a za 1 mm délky 1 
bod.   
 
 
4. Charakteristika závodních úseků: 
 
Závodní úseky budou vytyčeny ve 3 sektorech ,  v délce minimálně 3 m po obou stranách 
nádrže a na hrázi. 
Výskyt ryb : amur, kapr, lín, cejn , plotice, perlín, okoun, štika, candát,… 
Vysazeno bude cca 200 kg pstruha duhového kusové délky 25-35 cm. 
 
3 dny před závodem bude revír pro sportovní rybolov uzavřen. 
 
 
5. Protesty:   
 
Protesty se mohou podávat pouze písemnou formou do 30 minut po skončení závodu 
s vkladem 1000,- Kč. Protesty projedná komise rozhodčích, která bude utvořena při poradě 
před losováním. 
 
 
6. Startovné:  
 
400,- Kč za jednotlivce, bude vybíráno před losováním na místě samém.  
  
Po ukončení 3. kola bude možno lovit a ponechat si 3 kusy lososovitých ryb. 



7. Ubytování a stravování:    
 
Ubytování dle potřeby  :        Hotel Holub Petr            -    tel. 556 412 227 
                                      :        Penzion Lemon              -    mobil. 777691626 
                                                                                      -    e-mail :  lemon463@volny.cz    
                                      :        ubytovna Tereza            -    tel. 556 403 230 
                                                                                      -    mobil  737644401 
         
Oběd zajištěn v ceně startovného a bude podáván na místě. 
 
8. Přihlášky:   
 
přihlášky zasílejte nejpozději do  1. 9. 2007  na adresu: 
 
Ing. Pavel Juřica                   
Městský kopec 145/5 
743 01  Bílovec 
 
Tel:                                     774633009 
 
E-mail:                             pavel_jurica@asus.com.tw 
 
 

Časový program: 
 
Sobota 15.9.2007: 
  
06:30 – 07:30 prezentace 
07:30  losování 
07:30 – 08:30 příprava na závod 
08:30 – 10:30 l. kolo závodu 
11:00 – 13:00 2.kolo závodu 
13:00 – 14.30  oběd 
14:30 – 16.30 3.kolo závodu 
17:30 – 18.00 vyhlášení výsledků, ukončení závodu 
 
 
 
S pozdravem „Petrův zdar“ 
 
 
Za organizační výbor 
 
Ing Aleš Javorek 
MUDr. Zbyněk Chromek 
 


