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Dovolujeme si Vás pozvat na 
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pořádané z pověření Rady ČRS odborem LRU muška ČRS ÚSMP na řece Sázavě.  
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1. Datum a místo konání 
 

Datum konání: 27. – 28. Června 2009 
Místo konání: Sázava 5, Ledečko, Přívlaky 
 

2. Organizační výbor 
                                     
Ředitel mistrovství: Tomáš Semerád 
Technický ředitel: Martin Sušil  
Vedoucí bodovací komise: Miloš Petřík                                         
Hlavní rozhodčí:  Václav Vančura  
 

3. Podmínky účasti 
 

Mistrovství ČR v muškaření - řeka (muži, ženy) se mohou účastnit z každého ÚS 
ČRS a MRS po jednom čtyřčlenném družstvu mužů a ženy bez omezení v soutěži 
jednotlivců. 
 

4. Termín a adresa pro podání přihlášek 
 
Přihlášky posílejte v písemné formě (doporučeně) na adresu: 
 
Tomáš Semerád, Pod Kavalírkou 299/6, 150 00 Praha 5,  
a e-mailem na tomas.semerad@iol.cz, do 19. června 2009. 
 

5. Startovné 
 
Startovné bude vybíráno při registraci závodníků a to ve výši 500,- Kč za každého 
soutěžícího. 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
6. Způsob hodnocení a vyhlašování výsledků 

 
Závod proběhne dle soutěžního a závodního řádu pro lov ryb na umělou mušku 
platného pro rok 2009. Hodnotí se každá ryba, s výjimkou chráněných druhů, 
dosahující min. délky 150 mm. Za každou hodnotitelnou rybu bude udělena 
bonifikace 100 bodů. V případě potřeby pořadatel zajistí plastové jímky pro 
krátkodobé uchování ulovených ryb (max. 5 minut) do příchodu rozhodčího. 
 
V soutěži mužů se vyhlašuje soutěž družstev i jednotlivců, v soutěži žen pouze 
soutěž jednotlivců.  
 

7. Protesty 
 
Protesty lze podávat pouze písemnou formou, a to max. do 60 minut po ukončení 
závodu hlavnímu rozhodčímu s vkladem 1000,- Kč. Protesty projedná rozhodčí 
komise ve složení: hlavní rozhodčí, ředitel soutěže, vedoucí bodovací komise a dva 
předem určení zástupci družstev. 
 

8. Časový program mistrovství 
 
Pátek 26. června:   
 
09:00 – 18:00              oficiální trénink 
18:00 – 19:00             prezentace – areál Kuchelník (Ledečko) 
19:30 – 21:00             porada vedoucích družstev a rozhodčích, losování sektorů 

pro oba závody  - areál Kuchelník (Ledečko) 
 
Sobota 27. června 
 
07:00 – 10:00           oficiální trénink 
10:30 – 12:00 slavnostní zahájení mistrovství, losování závodních úseků 

pro 1. závod - areál Kuchelník (Ledečko) 
12:00 – 13:30  odjezd na závodní úseky, příprava na závod  
13:30 – 15:00  první část 1. závodu 
15:00 – 15:30  rotace 
15:30 – 17:00  druhá část 1. závodu 
19:30 – 21:00           porada vedoucích družstev - areál Kuchelník (Ledečko) 
 
Neděle 28. června 
 
07:00 – 07:30           losování závodních úseků pro 2. závod - areál Kuchelník 

(Ledečko) 
08:00 – 09:00           odjezd na závodní úsek, příprava na 2. závod 
09:00 – 10:30  první část 2. závodu 
10:30 – 11:00  rotace 
11:00 – 12:30  druhá část 2. závodu 
15:30  vyhlášení výsledků, předání cen, slavnostní zakončení 

mistrovství - areál Kuchelník (Ledečko) 



 
 

 
 
 
 

9. Popis závodních úseků a tréninkového úseku 
 
Závodní úseky jsou situovány na mimopstruhovém revíru Sázava 5 od silničního 
mostu v Ledečku až po železniční tunel v obci Přívlaky. Šířka toku 10 - 25 m, dno 
převážně kamenitopísčité, hloubka 0,30 - 1,80 m. Břehy přírodní, přístupné po celé 
závodní trati. Možnost brodění. 
 
Tréninkový úsek je situován na mimopstruhovém revíru Sázava 5 asi 300 m po 
proudu od železničního tunelu  poblíž obce Přívlaky (bude označeno) až do města 
Sázava. Šířka toku 10 – 25 m, dno převážně kamenitopísčité, hloubka 0,30 – 1,80 m. 
Břehy přírodní, přístupné po celé závodní trati. Možnost brodění. 
 
Výskyt ryb: jelec tloušť, jelec proudník, plotice obecná, ouklej obecná, parma říční, 
ojediněle siven americký, pstruh duhový. 
 
Oba úseky - závodní i tréninkový -  jsou vyznačeny graficky na mapě revíru. 
 
 
 

10. Ubytování a stravování  
 
Jednotlivá družstva si zajišťují individuálně. 
 
Kontakty: 
Kemp Kuchelník 
Ledečko 
Kontaktní osoba: Norbert Peřina tel.: 602 208 020 
 
Hotel Alex 
Ledečko 31 
28506 Sázava 
www.hotelalex.cz 
Tel.: 327 322 128 
 
Další ještě doplním. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11. Ubytování a stravování  
 
Jednotlivá družstva si ubytování a stravování zajišťují individuálně. 
 
Kontakty: 
 
Kemp Kuchelník 
Ledečko (pravý břeh nad jezem) 
Kontaktní osoba: Norbert Peřina tel.: 602 208 020 
 
Hotel Alex 
Ledečko 31 
28506 Sázava 
www.hotelalex.cz 
Tel.: 327 322 128 
 
Sportareál SAMOPŠE , s. r. o. 
285 07 Samopše 
Česká republika 
www.sport-areal.cz 
Tel.: 724 818 058 
 
Rekreační středisko - Schiffler Miroslav 
Osada na řece Sázavě 
Samopše 037 
286 07   Sázava 
Tel.: +420 327 321 920 

 



 
 

 
Přihláška k XXIV. mistrovství ČR v říčním muškaření 2009 

 
 

Územní svaz ČRS(MRS): ………………………………………………………………..     
 
 
Závodníci:  
1. ………………………........................... 
2. …………………………………………. 
3. …………………………………………. 
4. …………………………………………. 
 
Náhradníci:  
1. ………………………........................... 
2. …………………………………………. 
3. …………………………………………. 
4. …………………………………………. 
 
Závodnice:  
1. ……………………….......................... 
2. …………………………………………. 
3. …………………………………………. 
4. …………………………………………. 
 
Trenér: 
1. …......................................... 
 
Telefonické spojení na kontaktní osobu: Tomáš Semerád tel.: 602 640 001 
 
 
V ..............................................  dne ….............................. 2009 
 
 
 
 
 
Jméno Příjmení : ….........................    Podpis : ............................ 
 
 
Jiné požadavky či upozornění: 
…………………………………………………………………..............................................
........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Rybářské potřeby SPIN & FLY 
 
 


