
23.–25. 9. 2011 Vltava V. Brod

Jihočeský územní svaz ČRS, Hanák spol. s r.o., 
Muškařský klub České Budějovice a MO ČRS Vyšší Brod
zvou všechny zájemce o závodní muškaření na 6. ročník závodu

Pravidla: závod proběhne jako závod 
tříčlenných družstev. Bude se skládat ze 
tří kol, v každém kole vždy chytají dva 
závodníci společně v jednom úseku a jejich 
úlovky se sčítají, třetí závodník dělá rozhod-
čího družstvu ve vedlejším úseku. Během 
jednoho závodu není možné střídat. Každý 
závodník smí lovit pouze ve dvou kolech. 
Závod proběhne podle platného závodního 
řádu, zákaz používání háčků s protihro-
tem, všechny ulovené ryby, které mají být 
hodnoceny, musí závodníci přinést rozhod-
čímu v podběráku, aniž by manipulovali 
s úlovkem, a po přeměření je musí šetrně 
pustit zpět do vody.  Hodnocení: hodnotí 
se každý úlovek dosahující minimální délky 
200 mm, 1 mm = 1 bod, bonifi kace 100 
bodů za každý úlovek.

První cena: muškařské pruty Hanák 
Competition a další hodnotné ceny...

Přihlášky a startovné: startovné 2250 Kč 
za družstvo, přihlásit se je možné pouze 
e-mailem na adrese: milanhlad@yahoo.co.uk 
a následným zaplacením startovného převo-
dem na účet 0560492349/0800, var. symbol 
671, nebo složenkou na adresu: JčÚS ČRS, 
Rybářská 237, Boršov nad Vltavou, 373 82, 
variabilní symbol 671.  Po zaplacení je nutné 
zaslat e-mailem (linhova@crscb.cz) potvrzení 
nebo informaci o dni platby a účtu, ze kterého 
proběhla, a jméno družstva. Počet družstev je 
limitován. V ceně startovného je sobotní večeře 
v restauraci Lesanka. Přednost mají účastní-
ci závodu v roce 2010, musí se ale přihlásit 
do 30. 5. 2011.

Tréninkový úsek je od hráze vyrovnávací 
nádrže Lipno II po jez u Bílého mlýna a na re-
víru Vltava 27. Závodní úsek na revíru Vltava 
28 od jezu u Bílého mlýnu po Rožmberk bude 
uzavřen pro sportovní rybolov 19.–25. 9. 2011.

Harmonogram 
Pátek 23. 9.
Restaurace Lesanka, V. Brod
Míting pro zahr.  týmy  18.00
Prezentace a losování  20.00

Sobota 24. 9.
1. kolo závodu 9.00 – 12.00
2. kolo závodu 14.30 – 17.30
Večeře (Lesanka) 19.00

Neděle 25. 9.
3. kolo závodu 10.00 – 13.00
Oběd (Lesanka) 14.00
Vyhlášení výsledků 15.00

www.crscb.cz

WWW.HANAK.EU

Organizační výbor
Karel Křivanec    ředitel a garant závodu
Milan Hladík    hospodář JčÚS ČRS
milanhlad@yahoo.co.uk, tel: +420 602 528 006
Ing. Jan Štěpán    Jednatel JčÚS ČRS 

Vítězové sezóny 2010
1. Smokers CZ; 2. Riverland SK; 3. Rokycany 1 CZ;
4. RSK ČB 5 CZ; 5. Jihovýchod CZ

MEMORIÁL THEODORA KOUBY

 HANAK   
OPEN2011

Pravidla, hodnocení, ceny a další informace

Restaurace Lesanka, Vyšší Brod, Česká republika, GPS: 48°37‘6.268“N, 14°18‘36.86“E




