
Český rybářský svaz, Jihočeský ÚV, Rybářská 237, 373 84 Boršov nad Vlt., LRU muška 

  

POZVÁNKA 
 

Krajská divize – jarní část 2012 
 

Termín :                         sobota - 19. 05. 2012 

         

Kde : Závod proběhne na revíru Volyňka 3P (423049) a SPŮLKA 1 

(423035) MO ČRS Vimperk. Sektory A a B budou na Spůlce  od jezu 

v obci Spůle až po soutok s Volyňkou nad obcí Bohumilice. Sektory 

C a D budou vytyčeny od soutoku Volyňky se Spůlkou až na hranici 

revírů Volyňka 3P a Volyňka 2 nad obcí Čkyně. Bude vytyčeno 24 

míst, aby každý závodník mohl startovat jednou v „čistém“ úseku. 

 

Popis povodí : Volyňka 3P – řeka je široká 8 – 10m, proudivá, hloubka místy dosa-

huje 1m. Dno je kamenité, místy písčité. 

  

 Spůlka 1 – podhorská říčka, široká 5 až 8 metrů s hloubkou 0,2 – 1 

m. Meandrující kamenitý tok, mírně proudivý. 

    

    Náhradní revír – Volyňka 3B (nádrž Zdíkovec)  

 

Výskyt ryb : Pstruh obecný 90%, lipan podhorní, místy pstruh duhový a siven 

americký. 

 

 

Pravidla závodu:            Závod proběhne dle platného soutěžního řádu LRU - muška 2012 ve  

                                       dvou samostatných kolech. Každé kolo bude trvat 90 minut s rotací 

45 min. Závodníci budou rozděleni do dvou skupin, jedna chytá, dru-

há měří a opačně. Po výměně sektorů dojde k posunutí závodníka o 

dvě místa. 

 

Trénink:                Trénink závodníků v závodním úseku je povolen pouze do 6. 5. 2012 

 

Hodnocení:          Hodnocené druhy ryb: všechny druhy ryb od 150 mm, hodnotí se živé 

ryby zaseklé v hlavové části po konec skřelových oblouků. 

 Pokud chce závodník hodnotit ulovenou rybu, musí ji podebrat a ukázat 

ji zvednutím nad hladinu rozhodčímu (který ji potvrdí jako hodnotitelnou) a z 

podběráku pustit zpět do vody. Na rybu zbytečně nesahá a nepokládá ji na 

zem. 

 Pořadí závodníků v jednotlivých kolech je určeno dle počtu ulovených ryb 

zapsaných do bodovací karty. Do bodovací karty se zapisuje každá hodnotitelná 

ryba jako 1 kus a vždy na nový řádek. 

 Jako doplňkový údaj pro určení pořadí závodníků se stejným počtem 

úlovků v soutěžním kole bude délka největší ulovené ryby, při shodě druhá 

největší ryba.  

 Závodník může měřit libovolný počet ulovených ryb.  

Do bodovacího průkazu se zaznamená pouze větší než předchozí zapsaná 

(ryba se měří v síťce podběráku za pomocí měřícího korýtka – jen rozhodčí) 

 

Startovné:                     200 Kč za tým. 



                                        

 

Sraz:                   Na parkovišti u Dřevostroje (šichtovny) za mostem přes Spůlku na  hlav-

ní silnici Strakonice – Vimperk asi 3km od obce Čkyně směrem      na Vimperk.     

  

Losování:                        6:30 – 7:15 hod. 

 

Příprava na závod      7:15 – 8:15 

 

1. kolo:                           8:30 – 10:00 hod. – 1. skupina, chytá A, C – měří B, D 

                                       výměna míst 45 min.  

                                       10:45 – 12:15 hod. – 2. skupina, chytá B, D – měří A, C 

                                   

                                       12:15 – 13:30 hod. – Přestávka na oběd            

 

2. kolo:                           13:30 – 15:00 hod. – 1. skupina, chytá A, C – měří B, D 

                                       výměna míst 45 min. 

                                       15:45 – 17:15 hod. – 2. skupina, chytá B, D – měří A, C 

                                  

      17:00 – 19:00 sčítání výsledků a vyhlášení vítězů – ve Čkyni  

 

Ředitel soutěže:         Stanislav Bláha 

 

Hlavní rozhodčí:       Bohumil Šareš 

 

Sektorový rozhodčí: Michal Němec 

 

Přihlášky: 
 

Svoji účast a složení týmů potvrďte do pondělí 14. května telefonicky nebo mailem Stanislavu 

Bláhovi. Tel. 734 305 353 nebo standa.blaha@seznam.cz  

 

Petrův zdar!                           

 

 

Těšíme se na Vaši účast! 

 

Stanislav Havelka v.r.                                                                    ing. Jan Štěpán v.r. 

  předseda JčÚS                                                                                 jednatel JčÚS 

 

 

mailto:standa.blaha@seznam.cz

