
RYBÁŘSKÝ SPORTOVNÍ KLUB VLTAVA PRAHA POŘÁDÁ 

      PODZIM�Í ZÁVOD I. LIGY v LRU- MUŠKA 

Z pověření Rady ČRS uspořádá RSK Vltava Praha ve dnech  13. – 14. 9. 2008 
závod 1. ligy - muška, na který si Vás tímto dovolujeme pozvat. 

Časový program 

12. 9. pátek do 20,00  
 
 

 
 
porada vedoucích, losování - 

Hotel u mostu v Ledečku 
(salonek)

  

 PROPOZICE ZÁVODU 

Závodní řád 

Závod proběhne dle soutěžního a závodního řádu pro lov ryb udicí na umělou 
mušku platného pro rok 2008. Hodnocení úlovku: Bonifikace 100 bodů za rybu.  
Hodnotí se všechny ulovené ryby dosahující délky min. 20 cm. 

 Ryby se budou měřit v korýtku 

Charakteristika povodí a závodního úseku 

Závodní úsek A bude vytyčen od silničního mostu v Ledečku – železniční stanice 
Ledečko. Úsek B od  železniční stanice Ledečko -  železniční stanice Samopše. 
revír 401 011 Sázava 5 
 

 

13. 9. sobota  
  9,00- 10,30 
11,00-12,30 
12,30 - 14,00 
14,00-15,30 
16,00-17,30 

 
1. část závodu 
2. část závodu  
oběd 

1. část závodu 
2. část závodu 

večeře
14. 9. neděle  

  9,00-10,30 
11,00-12,30 
12,30- 14,00 
14,00-15,30 
16,00-17,30 

 
1. část závodu 
2. část závodu  
oběd 

1. část závodu 
2. část závodu 

večeře



Voda mimopstruhová, šířka toku 10 - 25 m, dno převážně kamenitopísčité, 
hloubka 0,30 - l,80 m.  Břehy přírodní, přístupné po celé závodní trati. Možnost 
brození. 
Výskyt ryb: tloušť, proudník, plotice, cejn, kapr, štika, parma, bolen, duhák, siven. 

Tréninková voda: od silničního mostu v obci Ledečko proti proudu a od žel. 
stanice v Samopších po proudu. 

Pro účastníky závodu je v závodním úseku zákaz rybolovu od 7. – 12. 9. 2008! 

Protesty se podávají písemně nejpozději l hodinu po ukončení závodu k rukám 
hlavního rozhodčího. Za protest se skládá vklad 1000,- Kč. Protest projedná 
rozhodčí komise ve složení: ředitel závodu, garant, hlavní rozhodčí a dva zvolení 
zástupci družstev. 

Výše startovného dle závodního řádu 2008 - bude vybíráno na místě. 

Ubytování a stravování 

Ubytování a stravování: Možnost v Hotelu v Ledečku u mostu. 

                                                        Tel: 327322128Přihlášky zasílejte a adresu: 

JA? PECI?A Amurská 4 
10000 Praha 10 

nebo E-mail: pecj@volny.cz 

Podrobnější informace na: 603519168 

Uveďte počet účastníků výpravy.  

Uzávěrka přihlášek je 3/09/2008! 

za RSK VLTAVA PRAHA 

Jan Pecina 

 


