
 

Pozvánka na 
muškařské závody IKA 

cup III 
 
 
 
 
 
 

Zveme vás na závody v jezerním muškaření, pořádané 
rybářskými potřebami Ireny Exnerové IKA Trutnov.  
 

Kde: Lípa nad Orlicí (cca 15 km od Hradce Králové)  
                                       GPS: Loc: 50°8'5.542"N, 16°7'1.449"E 

 
Kdy: 16.4.2011  
 
Rozloha: 1,8 ha 
 
Výskyt ryb: Pstruh duhový, siven americký, okoun, candát 
obecný, kapr obecný, různé druhy jeseterů a další druhy ryb. 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Závodní řád:  

 Závody proběhnou dle platného Závodního řádu (a výjimek stanovených organizátorem), jako břehový 
závod. 

 Každý závodník je povinen se seznámit s platným Závodním řádem.  

 Povoleny jsou podběráky do celkové délky 3 m. Vstup do vody je zakázán. Chytá se na háčky bez 
protihrotu.  

 Hodnotí se všechny ulovené druhy ryb. Každá ulovená ryba je závodníkem šetrně puštěna zpět do vody.  

 Celkový počet závodníků je omezen na 42 lidí ! ! !  
 Závodí se po skupinách A a B (skupinu tvoří 21 závodníků).  

 Rybník je rozdělen do 3 sektoru po 7 lidech.  

 Jedno kolo trvá 1hod 20min a po 40 minutách je rotace v sektoru v závodním čase (bez pauzy na 
přechod) 

Vyhodnocení výsledků:  

 Ulovené ryby budou přeměřeny rozhodčím a závodníkovi bude udělen za každý milimetr délky ryby 1 
bod.  

 Hodnotí se všechny ulovené druhy, minimální míra je stanovena na 150 mm.  

 Za každou ulovenou rybu získává závodník také bonifikaci 100 bodů.  

  Celkově vítězí závodník s nejnižším součtem umístění po 3 kolech. Při stejném součtu umístění 
závodníků mezi nimi rozhodne největší ulovená ryba a nebude brán zřetel na počet ulovených ryb 
celkově.  Skupiny A a B se hodnotí dohromady!!! 

Startovné: 

Startovné je ve výši  650 Kč na osobu. 
V ceně startovného je povolenky a strava na celý den:   

                                                                     Snídaně:  Polévka Gulášová + tenký párek + 

                                                                          pečivo 

  

                                                         Oběd:      Pečená kuřecí zadní čtvrtka, brambory,  

                                                                         okurka 

 

                                                         Svačina:  Smažený vepřový řízek + chléb + okurka 

                                                         Extra svačinka: Koláčky a chlebíčky od maminky 

          Irenky  

Další jídlo je možné zakoupit přímo v areálu, z tohoto výběru:  

Topinka s masovou směsí a strouhaným sýrem  25Kč. 

Langoš s kečupem a  sýrem    25Kč. 

Točené pivo Svijanský Máz 11˚  0.5l    22Kč. 

Točená kofola  0.5l      25Kč 

Káva       25 Kč 

Čaj       15 Kč 

Grog       25 Kč 

A další nealko nápoje. 



Alkohol dle nabídky (v libovolném množství):  

Fernet, Zelená, Rum, Vodka, Whiska, Griotka, Víno bílé i červené. 
 
Trénink: 

 
Je povolen v pátek pouze na druhém rybníku (ne závodním) po domluvě s majitelem. 

V sobotu je během závodu povolen trénink (zachytání si) na druhém (tréninkovém rybníku) povolenka na tento 
rybník je v ceně startovného.   

Protesty: 

 
Se mohou podávat pouze písemnou formou do 15 minut po ukončení závodu s vkladem 1000,-Kč.  

Další informace:  

Po ukončení závodu si každý může zachytat a popř. ulovené ryby odkoupit (cena dle ceníku majitele)!!! 

Více informací na WWW.RYBACKA.CZ 

Přihlášky a startovné: 

 
Zasílejte na adresu: 

Irena Exnerová      tel: 499 819 225 

Nám. Horníků 495     mob : 603 298 203 

541 01 Trutnov 

Startovné je možné platit převodem na učet: 7847940227 / 0100 (do zprávy pro příjemce vyplňte  

jméno závodníka!!!) 

Startovné uhraďte nejpozději do 2.4.2011!!! (možno zaplatit hotově na závodech Jarní zlatá muška 

(Skalička) 

Po nezaplacení do výše uvedeného data bude pozván náhradník!!! 

  

Informace na e-mailu: jorka.r@seznam.cz   

                                    eirena@volny.cz 

Ubytování: 

Restaurace Beseda v Častolovicích (cca 3 Km od místa konání) 

tel. 494 323 448,  mob. 608 886 194 

Heslo: Ika cup rybářské zavody 

 

 

Časový program závodů: 

6:00 – 7:00 Prezentace  

7:15 – 7:30 Losování (za nepřítomné losuje pořadatel!!!)  

 



8:30 – 9:50 1. Kolo loví skupina A (po 40 minutách rotace v sektoru) 

9:50  – 10:00 Pauza( výměna skupin) 

10:00 – 11:20 1. Kolo loví skupina B (po 40 minutách rotace v sektoru) 

11:20 – 11:30 Pauza (výměna skupin) 

 

11:30 – 12:50 2. Kolo loví skupina A (po 40 minutách rotace v sektoru) 

12:50  – 13:00 Pauza( výměna skupin) 

13:00 – 14:20 2. Kolo loví skupina B (po 40 minutách rotace v sektoru) 

14:20 – 14:50 Pauza na odpočinek  

 

14:50 – 16:10 3. Kolo loví skupina B (po 40 minutách rotace v sektoru)  

16:10  – 16:20 Pauza( výměna skupin) 

16:20 – 17:40 3. Kolo loví skupina A (po 40 minutách rotace v sektoru) 

18:15    Vyhlášení výsledků. 

  

 

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v časovém harmonogramu... 

 

Šmejdi, těšíme se na vaší návštěvu ...v PÁTEK na místě určení zdar!!! :) 

 


