
SKALI ČKA CUP 2014 
            
 

P  R  O  P  O  Z I  C  E 
 
 
Závody dvojic v lovu ryb na umělou mušku. 
Závod je zařazen do Termínového kalendáře závodů  SO LRU umělá muška a bude bodován do 
celostátního žebříčku závodníků ČR. 
 
Štáb závodu: 
 
Ředitel závodu:           Svačina Radek 
Garant:                        Adam Jaroslav 
Hlavní rozhodčí:         Adam Jaroslav 
Bodování:                    Cieslarová Kamila 
 
Termín :    závody jsou dvoudenní a uskuteční se ve dnech   26.-27.4.2014 
 
Podmínky účasti: 
Závodů se může zúčastnit každý, kdo se přihlásí organizátorovi závodů a uhradí startovné ve výši 
850,-Kč. / osobu 
Přijímají se přihlášky pouze kompletních dvojic. 
Závody se konají na vlastní nebezpečí všech zúčastněných 
 
Závodní řád: 
Závody proběhnou dle platného Závodního řádu ( a výjimek stanovených organizátorem ) jako závod 
ze břehu, brodění není povoleno. 
 
Důležité upozornění: 
Povoleny  jsou podběráky do celkové délky 3 m. Vstup do vody je zakázán. Chytá se na háčky bez 
protihrotů. 
Hodnotí se všechny ulovené ryby zaseknuté v hlavové části těla ( tj. po konec žaberních oblouků ).  
Každá ryba musí být podebrána podběrákem. Závodník zodpovídá za oživení ryby až do okamžiku 
jejího odplutí od břehu. 
 
Průběh závodů: 
 
Jedná se o závod dvojic. Dvojice loví společně v jednom čase, z jednoho startovního místa a úlovky 
jsou zaznamenávány na jeden bodovací průkaz. 
Závodí se ve dvou skupinách (A a B), v každé skupině je stejný počet závodníků dle počtu 
přihlášených, max. však 40 dvojic.  V průběhu soboty a neděle se každá skupina utká v pěti 
samostatných závodech, přičemž na každý tento závod bude rozdělena na čtyři skupiny o stejném 
počtu závodníků.  
Závodní trať je rozdělena do 4 sektorů, každý sektor bude vyhodnocen samostatně. V polovině 
každého kola proběhne v rámci sektoru rotace a to bez zastavení času. 
 
Pozn.: Po ukončení závodu není povoleno pokračovat v rybolovu . 
 

 

 

 



Bodování a hodnotitelné ryby   

1. hodnocené druhy ryb: všechny  s nejmenší délkou 150mm, každá ryba má bonifikaci 100 

bodů 

2. hodnotí se živé ryby zaseklé v hlavové části po konec skřelových oblouků 

3. ryby se neměří, pouze ukazují, až na výjimky viz níže 

4. rybu musí závodník podebrat podběrákem a v něm ukázat zvednutím nad hladinu rozhodčímu 

(který ji potvrdí jako hodnotitelnou) a v podběráku pustit zpět do vody, na rybu zbytečně 

nesahá a v žádném případě ji nepokládá na zem 

5. dvojice je povinna změřit první rybu v kole a pak libovolný počet , samozřejmě s ohledem na 

velikost( vždy větší) 

6. do bodovací karty se zapisuje každá hodnotitelná ryba jako 1 kus a vždy na nový řádek. Jako 

druh se vyznačí „L“ jako lososovitá, nebo „O“ jako ostatní. Každý tento zápis musí být stvrzen 

podpisem rozhodčího a závodníka. 

 
Stanovení pořadí  
 

1) V každém kole 
 
V každém jednotlivém kole se stanoví pořadí dvojic v každém sektoru samostatně. Pořadí 
závodníků v jednotlivých kolech je určeno podle počtu ulovených ryb zapsaných do bodovacího 
průkazu, při stejném počtu délka největší ryby, popř. druhá či třetí největší.  Dvojice tedy 
získají body za umístnění od 1 do max. 10(dle počtu dvojic v sektoru).  Dvojice, která v závodě 
neuloví rybu, získává pořadí podle počtu dvojic v sektoru. 
  

2) V celém závodě 
 
Celkové pořadí závodu se stanoví po sloučení výsledků skupin A a B do jedné tabulky.  
 
Rozhodujícím kriteriem pro stanovení pořadí v celém závodě bude: 

1. Celkový součet umístění. Vítězí dvojice s nejnižším součtem. V případě shody rozhodne 
2. Větší počet ulovených ryb 
3. Větší ulovená ryba, případně druhá či třetí 

 
 
Ubytování: 
Informace o ubytování získáte u organizátora závodů pana Radka Svačiny na tel: 573 379 053 
Seznam možného ubytování naleznete na konci těchto propozic. 
 
 
Stravování: 
V ceně startovného je sobotní a nedělní oběd. Další jídlo a pití bude zabezpečeno organizátorem 
v místě závodů. 
 
 
Uzavření závodní trati pro závodníky a jejich doprovod: 
Pro závodníky a jejich doprovod je Skalička uzavřena od pondělí 21.4.2014 včetně. 
 
 
 



Protesty: 
Se mohou podávat pouze písemnou formou do 30 minut po ukončení závodů s vkladem 1000,-Kč.  
Při neuznání protestu propadá vklad ve prospěch organizátora závodů. 
 
 
 
Přihlášky a startovné: 
Přihlášky přijímá R.Svačina, tel. 605 906 093, startovné ve výši 850,-Kč/osobu je po 
odsouhlasení nutno poslat na účet 647599093/0800. Teprve pak je závodník připsán na 
startovní listinu. 
Do závodu bude přijato pouze prvních 80 přihlášených dvojic. Další mohou být zapsání jako 
náhradníci pro případ odřeknutí přihlášených závodníků. 
 
 
Důležité upozornění:  
Přihláška je považována za závaznou až po uhrazení startovného, nejpozději do 22.4.2014. Po tomto 
datu budou přihlášené dvojice, které tuto povinnost nesplnily, vyřazeny ze seznamu a nahrazeny 
později přihlášenými náhradníky. 
 
 
Časový program – sobota 26.4.2014: 
 
                                           6:00 –  7:30                        Prezentace a losování 
 
                         8:00 –  8:40             rotace      8,40 – 9,20         1 závod skupiny A          
                         9:30 – 10:10            rotace    10,10 – 10,50       1 závod skupiny B 
                       11:00 – 11:40            rotace    11,40 - 12,20        2 závod skupiny A 
  
                                            11,50 – 12,50                    Přestávka 
 
                       13:00 -  13:40            rotace     13,40 – 14,20      2 závod skupiny B 
                       14:30 -  15:10            rotace     15,10 – 15,50      3 závod skupiny A 
                       16:00 -  16:40            rotace     16,40 – 17,20      3 závod skupiny B 
  
                                                 18.00                             Vyhlášení výsledků 
 
 
 
 
  Časový program - neděle 27.4.2014 
 
                         8:00 –  8:40             rotace      8,40 – 9,20         4 závod skupiny B          
                         9:30 – 10:10            rotace    10,10 – 10,50       4 závod skupiny A 
                       11:00 – 11:40            rotace    11,40 - 12,20        5 závod skupiny B 
                       12:30 – 13:10            rotace    13,10 - 13,50        5 závod skupiny A 
 
 
                                               15,O0                                  Vyhlášení výsledků                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ubytování levnější: 
 
Ubytovna u Hájku –   Hranické loučky, 12 km - 25 míst 
                                    Tel: 603 777783 nebo 608703 791 
 
Cementář Hranice – 8 km – 100 míst – 2 pokoje mají společné soc. zařízení 
                                  Tel: 581 602 944 
 
Zubříč – Podhorní Lhota – Rajnochovice – 20 km - 70 míst 
                                  Tel: 573 391 239 
 
Polom – Rajnochovice  - 20 km – 30 míst 
                                  Tel: 573 391 089 
 
Hotel Slávia – Hranice – 8 km – 30 osob,  200,-.Kč / os    
                                  Tel: 737 140 463 nebo 581 601 244 
 
 
 
Ubytování dražší: 
 
Centrum – Hranice náměstí 8 km – 23 míst - 2 lůžkový 1450,- Kč 
                                 Tel: 581 606 111-2 
 
Růžek – Hranice náměstí – 8 km – 22 míst – 2 lůžkový 1500,- Kč , apartmán 4 lůžkový 2000,-Kč 
                                 Tel: 581 601 756 nebo 581 603 780 
 
Vápenka – Hranice 8 km – 2 lůžkový 1500,-Kč 
                                   Tel: 581 603 652 nebo 581 696 450 
 
Zámecký hotel – Hranice – 8 km – 41 míst, 2 lůžkový 1650 – více lidí , možná sleva 
                                  Tel: 581 607 509 
 


