
 

          Rybářský sportovní klub České Budějovice 

zve všechny zájemce o lov na umělou mušku na III. ročník závodu 
 

ROŽMBERSKÝ POHÁR  
 

konaný v sobotu 15. 9. 2012 na řece Vltavě nad a pod Rožmberkem 
 

Pravidla závodu: 

Závod proběhne jako závod jednotlivců podle platného závodního řádu. Polovina závodníků chytá a druhá polovina měří. 

Závod bude rozdělen na sektory I. (nad Rožmberkem, od velké silniční zatáčky po stanici PHM) a sektor II. (pod 

Rožmberkem od konce kempu po druhou silniční zatáčku). Závodníci budou rozlosováni do čtyř skupin A, B, C a D. 

Závod je tříkolový, kde jedno kolo trvá 1 hodinu a 15 minut. Po ukončení kola je 15 minutová přestávka, závodník vždy 

zůstává na místě jako rozhodčí pro další kolo. Začátek a konec kola určuje rozhodčí dle svých hodinek. Systém rotace 

bude upřesněn během prezentace.  

Hodnocení: 

Hodnotí se každý úlovek od 15 cm, o pořadí v sektoru rozhoduje počet úlovků. Závodník je povinen rybu chytit do 

podběráku a ukázat rozhodčímu a nahlásit druh ryby. V případě shodného počtu úlovků rozhoduje o pořadí velikost 

největšího úlovku. Závodník si může od rozhodčího nechat změřit libovolný počet ryb.  

V případě pochybnosti, zda ryba má stanovenou míru, může rozhodčí vyzvat závodníka k jejímu přeměření, a to 

maximálně třikrát během jednoho závodního kola, rozhodčí nesmí toto pravidlo zneužívat ke zdržování závodníka. V 

případě, že přeměřovaná ryba nemá stanovenou minimální míru, dostává závodník napomenutí a tato kontrola se 

nezapočítává do maximálního počtu tří kontrol. Při druhém napomenutí je závodníkovi zároveň odečtena poslední 

ulovená ryba (když ještě žádnou nemá, tak první příští), při třetím napomenutí dostává závodník diskvalifikaci pro dané 

kolo. Závodník si může ulovenou rybu nechat přeměřit dobrovolně, než ji nahlásí, bez rizika napomenutí. Napomenutí se 

zaznamenávají na bodovací průkaz. 

Hodnoceno bude každé kolo zvlášť v rámci sektorů a celkové hodnocení pak jako součet umístění za tři závody, při 

shodném součtu umístění pak celkový počet úlovků, případně největší ryba. 

 

Prezentace a vyhlášení výsledků: 

V restauraci Rybářská bašta (u Franty Kůrky) v Rožmberku 6:30 – 7:00 hodin, zahájení závodu v 8:30 hodin, vyhlášení 

výsledků cca v 19:15 hodin. 

 

Rozpis závodu: 

1. závod skupina A a B     8:30 –   9:45 hod. 

1. závod skupina C a D   10:00 – 11:15 hod. 

2. závod skupina A a B   11:30 – 12:45 hod. 

přestávka     12:45 – 13:45 hod. 

2. závod skupina C a D   13:45 – 15:00 hod. 

3. závod skupina A a B   15:15 – 16:30 hod. 

3. závod skupina C a D   16:45 – 18:00 hod. 

 

Přihlášky a startovné: 

Startovné je 400 Kč, přihlásit se je možné u Jaromíra Šrama, tel. 606 660 929, e-mail jajasram@seznam.cz. Účast je pak 

nutné potvrdit zaplacením startovného na účet 4729103061/2700, v poznámce uveďte jména přihlášených. Počet 

závodníků je omezen na 44. Každý závodník si musí přinést tužku a hodinky. Účastníci, kteří nevlastní povolenku pro 

Jihočeský kraj, si ji zakoupí při prezentaci – cena 100,- Kč. 

 

Trénink před závody je možný kdekoliv na revíru Vltava 28 a 27, účastníci závodu nesmějí trénovat v závodním úseku 

od 10.9.2012. 

 

Těšíme se na Vaši účast 

 

Jaromír Šram - vedoucí závodu, Martin Musil - garant závodu, RNDr. Karel Křivanec - hlavní rozhodčí,  

Ivana Linhová – ředitelka bodovací komise 
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