
Zlatá muška Skaličky –  2014 
 
 
 
Závody v lovu ryb udicí na umělou mušku, které se uskuteční dne 29.3.2014 na nádrži 
Skalička. 
Ředitel závodu:          Svačina Radek 
Hlavní rozhodčí:       Cieslarová Kamila 
Garant:                      Adam Jaroslav 
Bodovací komise:     Cieslarová Kamila  
 
Závodní řád: 
Závody proběhnou dle platného Závodního řádu ( a výjimek stanovených organizátorem ) 
jako závod ze břehu. 
Každý závodník je povinen se s platným Závodním řádem seznámit. 
Povoleny jsou podběráky do celkové délky 3 m. Vstup do vody je zakázán. Chytá se na háčky 
bez protihrotů. 
Hodnocení úlovků  

- hodnocené druhy ryb: všechny druhy ryb větší jak 150 mm včetně 
- hodnotí se živé ryby zaseklé v hlavové části po konec skřelových oblouků 
- za každou hodnocenou rybu získává závodník bonifikaci 100 bodů 
- ryby se neměří, pouze ukazují, kromě výjimek uvedených níže 
- závodníci si rozhodují vzájemně v sektoru systémem 1+2, 3+4 atd.(tzv.měřící 

kolegové) 
- pokud chce závodník hodnotit ulovenou rybu, musí ji podebrat podběrákem a v něm 

ukázat zvednutím nad hladinu svému měřícímu kolegovi (který ji potvrdí jako 
hodnotitelnou) a v podběráku pustit zpět do vody, na rybu zbytečně nesahá a 
nepokládá ji na zem 

- závodník musí v každém kole změřit alespoň jednu (první) rybu pro potřeby 
vyhodnocení výsledků v případě shodného počtu ulovených ryb ostatními závodníky 

- do bodovacího průkazu se zaznamená míra libovolného počtu ryb (ryba se měří v síťce 
podběráku za pomocí měřícího korýtka – provádí měřící kolega) 

- pořadí závodníků v jednotlivých kolech je určeno dle počtu ulovených ryb zapsaných do 
bodovací karty 

- do bodovací karty zapisuje měřící kolega každou hodnotitelnou rybu jako 1 kus 
s uvedením druhu ryby a to vždy na nový řádek. Každý zápis stvrzuje svým podpisem 
měřící kolega i závodník 

- jako doplňkový údaj pro určení pořadí závodníků se stejným počtem úlovků 
v soutěžním kole a sektoru bude délka největší ulovené ryby, při shodě druhá největší 
ryba, případně třetí. Pokud by i v tomto případě byl výsledek nerozhodný, obsadí 
závodníci stejné umístění 

- závodník, který v kole neuloví rybu, získává pořadí podle počtu závodníků v sektoru 
 
Vyhodnocení výsledků: 
 
Závod proběhne ve dvou skupinách A a B, přičemž každá skupina bude obsahovat polovinu 
přihlášeného počtu závodníků, maximálně však 80. Každá skupina bude vyhodnocena jako 
samostatný závod. Budou tedy vyhlášena dvě 1. místa, dvě 2. místa atd…….. 
Závodníci každé skupiny jsou rozděleni do 4 sektorů po max. 20. závodnicích. 
Sektor I. - 1-20 
Sektor II. – 21-40 
Sektor III. – 41-60 
Sektor IV. – 61-80 
V každém sektoru jsou závodníci hodnoceni mezi sebou a jsou seřazeni od 1. do max. 20. 
místa 



 
 
Kritéria pro stanovení pořadí v celkovém vyhodnocení je rozhodující: 
 

1. Součet umístění závodníka ve 4 závodech, vítězí závodník s nejnižším součtem 
2. Celkový počet ulovených ryb ve 4. závodech 
3. Největší ulovená ryba 
4. Druhá největší ryba 

 
 
Časový program závodů: 
 
                                           6:00 –  7:50                Prezentace 
                                           8:00 –  9:00               1. závod skupina A 
                                           9:05 – 10:05              1. závod skupina B 
                                         10:10 -  11:10              2. závod skupina A   
                                         11:15 – 12:15              2. závod skupina B 
                                         12:30 -  13:30              3. závod skupina A 
                                         13:35 -  14:35              3. závod skupina B 
                                         14:40 -  15:40              4. závod skupina A 
                                         15:45 -  16:45              4. závod skupina B 
                                                17:30                     Vyhlášení výsledků                                         
Přihlášky a startovné:  
Přihlášky přijímá R.Svačina, tel. 605 906 093, startovné ve výši 500,-Kč je po 
odsouhlasení nutno poslat na účet 647599093/0800. Teprve pak je závodník připsán 
na startovní listinu. 
 
Trénink: 
Na nádrži je zákaz tréninku od pondělí 24.3.2014 včetně! 
 
 
Každý závodí na vlastní nebezpečí. 
 
Příjemnou zábavu přejí pořadatelé. 
 
 
   
 
 
 
 
 


