
JEZER�Í ZÁVOD JU�IORŮ 
III. ročník O POHÁR MUŠKAŘSKÉHO KLUBU BOJKOVICE 

11.10.2007 
Vodní nádrž SKALIČKA 

Lovná technika: muškaření dle LRU 

  
1) Hodnocení úlovků : hodnotí se všechny ulovené ryby dosahující minimální  

délky 200 mm, bodování dle délky ulovené ryby 1 bod za 1 mm, 
za každou ulovenou rybu bude udělena bonifikace 100 bodů.  

  
2) Průběh závodu–rotace : každý závodník bude chytat šest závodních kol ve dvou 

sektorech. V jednom sektoru bude chytat tři závody po 50-ti 
minutách.  Rotace v rámci sektoru mezi dvěma závody je 
stanovena vždy o 5 míst, tzn. dle vylosovaného startovního místa 
plus pět, odpoledne plus 7+5+5 (např. 1, 6, 11, -  3, 8, 13). Začátek 
a konec každého závodního kola bude oznámen zvukovým 
signálem. 

  
3) Pravidla závodu : soutěží se podle soutěžního a závodního řádu pro LRU na umělou 

mušku pro rok 2008.  
 Používání délky podběráků je bez omezení.  
 Přihlásí-li se  závodníci pro které končí juniorská činnost 

nebo závodníci zahraniční budou rovnoměrně nasazeni do 
závodních sektorů. (korekce bodových ztrát)  

  
4) Časový plán závodu :    

6:00 – 7:30 - prezentace závodníků 
 - losování sektorů a losování míst.  
 - Společná porada všech závodníků 
7:30 – 8:30 - příprava na závod 

 8:30 – 9.20   - první závod  
           9.20 – 9.30  - rotace v sektoru    

9:30 – 10.20  - druhý  závod   
10.20 – 10.30  - rotace v sektoru 
10:30 – 11.20  - třetí  závod  

11:20  – 12:30 -  výměna sektoru, svačina  
 12:30 – 13.20  - čtvrtý závod            
 13.20  - 13.30  rotace v sektoru 
 13:30 - 14.20   - pátý závod 

14.20  -  14.30  - rotace v sektoru  
14:30 - 15.20   - šestý závod        
15:45  - oběd 
16.30  - vyhlášení výsledků  

 
Přihlášení: do 30.9.2008 na tel. Čubík 603 584 736, 
    Marek 602 728 548 / m a r e k @ b i t t e ch n i k . c z 
Startovné: 300Kč na osobu na místě (oběd a svačina v ceně startovného).  
Přímo na Skaličce je možnost ubytování pro cca 25osob. 
V případě zájmu kontaktujte paní Svačinovou 731 46 79 06 
Závodní sektor A: hráz 



Závodní sektor B: od poloviny pláže až po zákaz lovu.  
Možnost tréninku ještě v pátek před závodem mimo závodní sektory.  
 
Garant a ředitel závodu: Milan Čubík 
Hlavní rozhodčí: Jirka Pejchar 
Sektor. rozhodčí: Zdeněk Sita, Kamil Dulínek 
Rozhodčí: členové a kamarádi klubu a s velkou prosbou bude osloven doprovod závodníků o 

případnou pomoc při měření ryb.   
V případě nepředvídatelných okolností si pořadatel si vyhrazuje právo na změn propozic 
 
 


