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Vážení sportovní přátelé, 

Moravský rybářský svaz – odbor LRU muška pořádá ve spolupráci s MO 
MRS Tišnov ve dnech 13.- 15.6. 2008  , XXII.Mistrovství ČR  v lovu ryb 
udicí na umělou mušku   

A.Čestné předsednictvo: 

Starosta města Tišnov   –  ing.František Svoboda 

Starosta obce Štěpánovice   -  Mgr.Miluše Půlkrábková 

Starosta obce Doubravník   –  Zdeněk Kundrata 

Starosta obce Borač   – Miroslava Kadlová 

Předseda MO MRS Tišnov   –  Slavomír Balák 

 

B.Organizační výbor: 

Ředitel závodu   - Ing.Rudolf Milerski 
Zástupce ředitele závodu  - ing. Václav Habán 
Technický ředitel   - Jiří Malásek  
Garant a koordinátor závodu  - Antonín Pešek 
Hlavní rozhodčí   - Aleš Dostál  
Zástupce hlavního rozhodčího - Kocáb Zdenek                                                                      
Vedoucí bodovací komise   –  Dostálová Hana 
Ubytovatel     –  Josef Šebela, Rostislav Bajer 

 

C.Časový program mistrovství 

Pátek 13.6.2008 

15,15h  - zahájení XXII.Mistrovství ČR na náměstí v Tišnově  

16,30 – 18h   - ubytování a prezentace závodníků v RS Prudká                                         
19 h   - večeře                                                                                                                
20,30 h  - porada vedoucích a losování v budově RS Prudká 

 

 

Sobota 14.6.2008 

7,30 h   - snídaně                                                                                                                  
8 – 9 h  - příprava na závod                                                                                                  
9 -12,30h       - I.závodní kolo  (rotace po 90 min,  přesun 30 min)                                                                               
13 h   - oběd                                                                                                                     
14h                       - výsledky po I.kole                                                                                              



14- 15h  - příprava na závod                                                                                           
15 - 18,30 h  - II.závodní kolo (rotace po 90 min,  přesun 30 min)                                                                                                       
19 h   - večeře 

20,30h  - výsledky po II.kolech                                                                                                            

 

Neděle 15.6.2008 

7,30 h   - snídaně                                                                                                                  
8 – 9 h  - příprava na závod                                                                                                  
9 -12,30h       - III.závodní kolo  (rotace po 90 min, přesun 30 min)                                                                               
13 h   - oběd                                                                                              

16h    - vyhlášení výsledků a předání cen na náměstí v Tišnově  

17h   - ukončení XXII.Mistrovství ČR                                                                                                 

D.Organizační pokyny 

1.Pravidla závodu 

Soutěž proběhne podle platného Soutěžního a závodního řádu pro rok 2008. Hodnotit 
se budou všechny druhy ryb od 200 mm, bodování je 1mm = 1bod , 100 bodů 
bonifikace za každý hodnotitelný úlovek. 

2.Podmínky účasti: 

Mistrovství se může zúčastnit jedno čtyřčlenné družstvo mužů z každého ÚS ČRS a 
jedno družstvo MRS. Počet startujících žen není omezen. Bez platné povolenky 
MRS není možné na tomto mistrovství startovat !  Pro účastníky 
mistrovství, kteří nemají povolenku MRS bude vydána týdenní pstruhová 
povolenka za cenu 50,-Kč . Počet a místo předání povolenek je nutno si 
dohodnout na tel.602790520 nebo bude vydána při prezentaci. 

Každý závodník soutěží v těchto závodech na vlastní nebezpečí. 

 

3.Závodní úsek: 

Svratka  7- 8, od jezu v obci Doubravník ( 500m nad silničním mostem přes řeku) po 
proudu po jez v obci Štěpánovice . 

Závodní úsek je pro závodníky a jejich doprovod  uzavřen  od 2.6.2008 !!! 



4.Tréninkový úsek: 

S platnou povolenkou MRS Svratka 7-8 a 9-10 mimo závodní úsek 

5.Protesty 

Protesty se podávají písemně s vkladem 1000,-Kč, nejpozději do 30 min po skončení 
závodu hlavnímu rozhodčímu. Protesty projedná rozhodčí komise ve složení: hlavní 
rozhodčí, ředitel závodu a tři zvolení zástupci družstev. 

6.Ubytování, stravování, startovné: 

Ubytování a stravování (pátek večeře - neděle oběd) od 13.6. do 15.6.je zajištěno 
pro všechny přihlášené účastníky v celkové ceně 1050,- za osobu/pobyt+2x PP 
v areálu RS Prudká. Závaznou objednávku na ubytování a stravování zašlete 
současně s přihláškou k závodu.  Startovné je stanoveno podle platného Soutěžního 
řádu  ve výši 500,-Kč /závodníka.Všechny poplatky se budou vybírat při prezentaci. 
Vzhledem k tomu, že v RS Prudká navazuje další týdenní akce, bude třeba některé 
chaty opustit do 10h dopoledne, v našem případě tedy ještě před nedělním závodem. 
Ubytování v termínu před 13.6. je třeba si zajistit individuálně na info@prudka.cz . 

7. Přihlášky:  

Jmenovité přihlášky s přesným požadavkem na zakoupení povolenky je třeba 
zaslat do 2.6.2008 na adresu: 

Moravský rybářský svaz                                                                                                           
Odbor LRU muška                                                                                                                
Soběšická 83,Brno 61400 

antonin.pesek@seznam.cz , tel.602790520 

 

Těšíme se na Vaši účast! 

V Brně dne :  19.05. 2008 

                    Antonín Pešek   

vedoucí odboru LRU muška MRS 


