
   
 

                  
                                                     
 
 

 
 

Český rybářsky svaz z.s.,  
Západočeský územní svaz Plzeň  
a místní organizace Nepomuk 

 
 

 pořádají ve dnech  
 
 

 
 03.07.2021 - 04.07.2021 

 

 

Mezinárodní Mistrovství České 
republiky 

v lovu ryb udicí na plavanou  
U15, U20 a U25 

 
 

  
                     

Na revíru  - 431 077 Úslava 5 v obci Klášter 

- Rybník Klášter 
 



Organizační výbor 
 
Ředitel závodu                     

Garant Rady ČRS   Václav Louda   

Hlavní rozhodčí   Jan Omamik      

Technický ředitel                  Jan Hozman  

Vedoucí bodovací komise Ing. Jiří Janků 

    

Jury závodu  bude určena na místě před závodem 

 

Čestní hosté 

 
Starosta města Nepomuk Jiří Švec  
Starosta obce Klášter    Zdeněk Bartošek 

Předseda ČRS    PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach MSc., MBA.  

 

 

Závodní řád 
 

 Soutěží se podle platného mezinárodního řádu v lovu ryb udicí na 

plavanou pro rok 2021  

 Délka závodu pro kategorie U15 je 3 hodiny 

 Délka závodu pro kategorii U20 a U25 je 4 hodiny 

 Množství krmiva je omezeno u kategorie U15 na 10 litrů, živých návnad a 

nástrah na 2 litry, z toho max. 1 litr malých patentek 

 Množství krmiva je omezeno u kategorie U20 a U25 na 15 litrů, živých 

návnad a nástrah na 2 litrů, z tohoto max. 1 litr malých patentek 

 Živé návnady a nástrahy musí být předloženy ke kontrole v předepsaných 

nádobách!  

 

Na páteční volný trénink 8 - 18 hodin je povoleno max. 10l krmení a 2l živých 

návnad (z toho 0,25 l malé patentky) pro všechny kategorie! 

    



Soutěžní řád 
Mistrovství republiky je pořádáno jako dvoudenní závod jednotlivců a družstev 

územních svazů v lovu ryb na plavanou. Podle počtu přihlášených závodníků 

bude trať rozdělena na sektory dle kategorií. Vyhodnoceni budou nejúspěšnější 

závodníci a družstva. O umístění kategorii na řeku či rybník bude rozhodnuto 

podle počtu přihlášených účastníků.   

 

Popis závodního úseku 
Revír Úslava 5 - 431 077 – levý břeh pod rybníkem Klášter od rozšíření z výtok 

rybníka až do nadjezí. Mírně tekoucí voda s hloubkou od 0,5m až 1,5m. Výška 

břehu od 0,2m do 0,5m. Bahnité a částečně písečné dno. Počet závodních míst 

30. 

 

Rybník Klášter – rybník v režimu rybníkářství MO Nepomuk. Průtočný rybník 

napájený řekou Úslavou. Pravý břeh rybníka od přelivu až po vtok řeky Úslavy do 

rybníka. Výška břehu od 0,2m až po 1m. Hloubka rybníka 0,5m až 2m. Dno 

bahnité místy písečné. Počet závodních míst 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příjezd na místo srazu 
Závod proběhne v obci Klášter, revír 431 077  – Úslava 5 a rybník Klášter. 

Příjezd od Plzně - za sádky Prádlo odbočit přes most do obce Klášter. U kostela 

doprava a za historickou branou dolů k fotbalovému hřišti.  

Příjezd z jižních Čech - projet Nepomuk na Plzeň a před sádkami odbočit doprava 

a pak je cesta stejná jako od Plzně. 

 

Souřadnice srazu: 49.5004192N, 13.5780639E 

 

Výskyt ryb 
Plotice obecná, perlín ostrobřichý, cejn velký, kapr obecný, jelec tloušť, jelec 

jesen a další druhy ryb 

 

 

Startovné a přihlášky 
 Písemné závazné přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 25.06. 2021  

na e-mailovou adresu: karlcox@seznam.cz  

 Na pozdní přihlášky nebude brán zřetel!! Prosím, kvůli regulérnosti trati je 

možné závod uspořádat pro max. 60 závodníků. Upřednostněni budou 

nejdříve přihlášení dle data přihlášky a závodníci ČRS 

 V přihlášce je nutné uvést celá jména, data narození a čísla registračních 

průkazů závodníků. Bez zaslání přihlášky v určeném termínu nebudou 

závodníci připuštěni ke startu!  

 Startovné ve výši 400Kč za jednoho závodníka v jednotlivých kategoriích 

bude vybíráno při prezenci 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ubytování 
Ubytování je třeba si rezervovat včas - pořadatel nezajišťuje!! 

 

https://www.novyrybnik.cz/cs 

https://www.ubytovani-plzen.info/ubytovani/nepomuk/ 

 

Možnost postavit vlastní stan u hřiště v místě stravovacího stánku za poplatek 

obci. Dále je možné využít sociálního zázemí místní TJ Sokol Klášter (sprchy a 

toalety) 

 

Stravování 
Pro tento závod je stravování zajištěno ve stánku u fotbalového hřiště a to od 

pátku do neděle 

 

Další organizační pokyny 
 Jednotliví závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni udržovat 

pořádek na březích rybníka a řeky! 

 Závodníci včetně doprovodů a organizačního týmu jsou povinni dodržovat 

aktuální opatření MZ proti šíření pandemie COVID-19 

 Na revír Úslava 5 431 077 je nutné mít platnou povolenku k lovu (MP CS, 

ÚS nebo CR) 

 Na rybník Klášter bude závodníkům vydána oprávnění k lovu podobu 

pátečního tréninku a obou závodů 

 V případě zájmu o vydání týdenní povolenky pro rybolov mimo stanovený 

trénink je nutné kontaktovat pořadatele 

 Na závodní úsek není povoleno vjíždět auty. Je nutné vybavení přenášet. 

 Během pátečního oficiálního tréninku je přísně zakázáno sakování ryb!!! 

 

Před odchodem od vody je nezbytně nutné provést důkladný úklid místa, které 

měl dotyčný závodník vylosováno!!! 

 

 Během tréninku a samotného závodu je povinností závodníka šetrné 

zacházení s ulovenou rybou 

 Při prokázání porušení bude závodník vyloučen z MiČR 

https://www.novyrybnik.cz/cs
https://www.ubytovani-plzen.info/ubytovani/nepomuk/


Časový program 
 

Pátek   2. července  2021 

08.00 – 18.00 volný trénink na závodním úseku – prosíme důsledně 

dodržovat omezení množství návnad a nástrah a šetrné 

zacházení s rybou 

 

Sobota   3. července 2021 

08.00 – 08.30 sraz  

08.30 – 09.00 Slavnostní zahájení MeMiČr  

09.30 – 10.00 losování 1. závodu  

11.00    začátek přípravy závodníků  

12.00 – 12.30 kontrola množství krmiva, živých nástrah a návnad  

12.50 – 13.00  hrubé vnadění  

13.00 – 16.00  1. závod pro kategorii U15  

13.00 – 17.00  1. závod pro kategorii U20 a U25  

16.00 – 18.00   vážení úlovků  

 

Neděle   4. července 2021 

08.00 – 08.30  sraz  

08.30 – 09.00 losování 2. závodu  

10.00    začátek přípravy závodníků  

11.00 – 11.30 kontrola množství krmiva, živých nástrah a návnad  

11.50 – 12.00  hrubé vnadění  

12.00 – 15.00  2. závod pro kategorii U15  

12.00 – 16.00  2. závod pro kategorii U20 a U25  

15.00 – 17.00  vážení úlovků  

18.00   Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen 

 

 

 

Případné časové úpravy a změny v programu vyhrazeny 
  

 

 



Dodání živých návnad a nástrah je zajištěno 
u Václav Louda. (tel. 602 882 447) 

e-mail: loudovi@razdva.cz 

 

OFICIÁLNÍ SPONZOŘI MiČR: 

Mivardi s.r.o.   

SPLÁVKY ITÁLIA – MILOSLAV DVOŘÁK 

František Hanáček Maver - Fishing 

Obec Klášter 

Město Nepomuk  

Mapka 

---- závodní úsek 

---- stravování, prostor pro stany, sraz k losování 

---- parkovací plochy 

 

Na Vaší účast se těší MO Nepomuk 

mailto:loudovi@razdva.cz

