
XI. ročník závodu

2011DOUBRAVA

Motto: 
Jediná krásná 
ryba je ta, která 
plave ve vodě.

JP Products 
CUP

6. - 8. 5. 
2011



Propozice X. ročníku závodu
JP Product CUP Doubrava 2011

6. - 8. 5. 2011 - Chotěboř

Program závodu

Pátek - 6. 5. 2011
16.00 - 20.00 - příjezd účastníků, prezentace, ubytování (areál Geofond) 
20.00 - 20.30 - večeře
21.00 - záhájení, losování všech tří závodů

Sobota - 7. 5. 2011
07.30 - 08.00 - snídaně
08.30 - 09.30 - příprava na závod
09.30 - 12.00 - I. závod
13.00 - 13.30 - oběd
14.00 - 15.00 - příprava na závod 
15.00 - 17.30 - II. závod 
18.15 - 19.00 - večeře (opékané sele)
19.00 - volná zábava (oslavíme XI. ročník)

Neděle - 8. 5. 2011
07.30 - 08.00 - snídaně
08.30 - 09.30 - příprava na první závod
09.30 - 12.00 - III. závod 
13.00 - 13.30 - oběd
14.00 – 14.30 - vyhlášení výsledků a ukončení



Propozice X. ročníku závodu
JP Product CUP Doubrava 2011

Činovníci závodu:

Vedoucí závodu  - Musílek Václav 
Hlavní pořadatel  - Pejchar Jiří
Školení rozhodčích   - Pejchar Jiří
  - Ing. Staněk Petr

Sektoroví rozhodčí  - A)  Tringl Daniel (u chaty Doubravky, skály)
  - B) Leffler Ladislav (pod Dolním mlýnem)
  - C) Uchytil Vladimír (u Rochňovce)
  - D) Krédl Luboš (pod bezlejovským mostem)
Sektorový rozhodčí dovede závodníky na svůj sektor (A, B, C, D).

Ubytováni, prezentace  - Pejcharová Veronika

Omezení pravidel závodu pořadatelem:
•Minimální hodnotitelná délka ryby je 150mm
•Všechny ulovené ryby se měří v podběráku
•Závod je vyhlášen jen pro jednotlivce



Losování:
Každý závodník si vylosuje míček, 

na kterém je číslo z matice. Lístek se 
závodními stanovišti obdrží závodník 
při losování a bodovací průkazy od 
rozhodčího na závodním úseku.

• Žádný závodník nebude chytat
 oba závody ve stejném sektoru.
• Sestava závodníků v jednom 
 sektoru se na další závod mění.

Hodnocení závodu:
• Hodnotí se všechny ulovené ryby 
nad 150mm (1mm – 1 bod).
• Celkové umístění se stanoví ze 
součtu jednotlivých sektorových 
umístění 
ve všech třech kolech (1x nádrž, 2x řeka).
• Vítězí závodník s nejnižším součtem umístění.

 

Závodní sektory:
• Závodní úsek na řece je rozdělen 
 na sektory A, B, C, D  
 o 10 startovních úsecích. Na 
Břevnické nádrži je úsek rozdělen na 
dva závodní úseky o 10 startovních 
úsecích.
• Závodní trať bude vytyčena před 
 vylosováním závodů.
• Závodní úsek číslo „1“ je mezi 
 čísly 1 a 2 dolů po proudu řeky 
 (na nádrži vlevo od čísla).
• Závodníci loví celý závod pouze 
ve svém vylosovaném úseku.



Závodní trať:
•  Každý závodník chytá jeden závod na Břevnické nádrži a dva na řece dle 
  losovací matice.
• Řeka protéká zalesněnou krajinou a postupně přechází na louky.
• Dno převážně kamenité, někdy se zelenou řasou.

Výskyt ryb:
Řeka Doubrava (453 011): 
• sektor A: převážně pstruh obecný, okrajově bílá ryba
• sektor B: převážně pstruh obecný, okrajově bílá ryba a lipan podhorní
• sektor C: pstruh potoční, pstruh duhový, bílá ryba, lipan podhorní
• sektor D: pstruh potoční, pstruh duhový, bílá ryba, lipan podhorní
Břevnická nádrž (451 001):
• sektor A, B: bílá ryba, hlavně plotice a perlín, okoun, kapr, štika, candát, 
pstruh duhový atd.
Soutěží se podle závodního řádu LRU – muška 2011.
Závodníci souhlasí s tím, že závodí na vlastní nebezpečí.

Ubytování a stravování v areálu Geofond (chatky)
Zajišťuje pořadatel v rámci startovného 1400,- Kč (viz. poslední strana)

Popis cesty 
Autem:
• Od  Prahy po dálnici D1, Exit 90 – Humpolec, Havlíčkův Brod.
• Od Brna po dálnici D1,  Exit 112 směr Havlíčkův Brod.
• Dále z Havlíčkova Brodu do Chotěboře.
nebo
• Praha – Kolín – Golčův Jeníkov – Chotěboř
• Praha – Kutná Hora – Golčův Jeníkov – Chotěboř 

V Chotěboři odbočíte do ulice mezi samoobsluhou Doubravka a Zelenou 
lékárnou, je to směr Sokolovec. Projedete Chotěboří, vjedete do lesa, po 
150 m odbočíte vlevo a po dalších 100 m je po pravé straně vjezd do areálu 
Geofond.



Přihlášky

Jiří Pejchar, tel.: 775 141 402

Po přihlášení musí každý závodník zaplatit startovné ve výši 1400,- Kč  
do 15. 4. 2011, bankovním převodem na účet číslo: 578 904 524/0600  
(MO ČRS Chotěboř).

Závodníci, kteří nezaplatí startovné do tohoto data budou nahrazeni  
dalšími v pořadí!

 Areál Geofond



- výroba vazacích materiálů
- výroba dřevěných podběráků
- výroba umělých mušek

Tel.: 603 918 420, 777 170 354

FLYJP
PRODUCTS


