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Jihočeský územní svaz ČRS, HANÁK spol. s r.o.  
a Muškařský klub České Budějovice zvou všechny 
zájemce o závodní muškaření na závod

Svatováclavský pohár  
28. 9. 2018, Květoňov
Květoňov u Kaplice, GPS: 48°42‘47.482“N, 14°30‘41.89“E

Harmonogram  
 6.30 – 8.00  prezentace, losování
 8.30 zahájení závodu
 17.30 ukončení závodu
 18.00  vyhlášení výsledků

Přesný rozpis a harmonogram závodu bude určen podle počtu přihlášených a bude 
vyvěšen během registrace. Občerstvení přímo na hrázi nádrže. Oběd je v ceně.

Pravidla, registrace a ceny
Pravidla: břehový a lodní závod jednotlivců podle platného závodního řádu. Jeden 
sektor bude vytvořen ze zakotvených lodí. Zákaz brodění. Podběrák libovolné délky. 
Hodnocení bude provedeno dle odstavce 20, bodu B) Soutěžního a závodního řádu - 
počítáním ulovených ryb bez nutnosti měření každé ulovené ryby. Hodnotí se každá 
ulovená ryba od 200 mm. Propozice pro lodní sektor budou vyvěšeny na nástěnce před 
zahájením závodu a budou také dostupné na webu www.crscb.cz

Trénink před závody není povolen, na nádrži platí zákaz sportovního rybolovu  
24. – 28. 9. 2018.

Přihlášky a startovné: pouze e-mailem na adrese: linhova@crscb.cz a zaplacením 
startovného 750 Kč do 14. 9. 2018 převodem na účet 0560492349/0800,  
variabilní symbol 688, nebo složenkou na adrese: JčÚS ČRS, Rybářská 237,  
Boršov nad Vltavou, 373 82, variabilní symbol 688. Po zaplacení je nutné zaslat 
e-mailem informaci o dni platby a účtu, ze kterého proběhla, a jména přihlášených. 
Počet závodníků je limitován.

Ceny: HANÁK Competition - věnuje hodnotné ceny i muškařskou bižuterii
Aleš Divácký - věnuje spoustu dobrot

Přihlášku je možné ověřit na adrese www.crscb.cz, v sekci „Aktuality“.

Organizační výbor
Karel Křivanec    garant závodu
Milan Hladík    vedoucí závodu 
milanhlad@yahoo.co.uk, tel: +420 602 528 006
Peter Pešl, Miroslav Krotký    sektoroví rozhodčí
Ing. Jan Štěpán    jednatel JčÚS ČRS

South Bohemia Board of Czech Angling Union,  
Hanák spol. s r.o. and Fly-Fishing Club České Budějovice 
invite all fly-fishermen to the fly-fishing competition

Svatováclavský Cup  
28. 9. 2018, Květoňov
Květoňov lake near Kaplice, Czech republic, GPS: 48°42‘47.482“N, 14°30‘41.89“E

Timetable 
 6.30 – 8.00  presentation and draw at the dam of the lake
 8.30  start of competition
 17.30 end of competition 
 18.00 conclusion

Exact shedule of the competition will be presented during presentation.  
Lunch will be served at the dam of reservoir.

Rules, registration & prizes 
Rules: Individual competition only, only bank fishing allowed (except one boat sector), 
barb-less hooks only, three flies at most, minimum distance between flies 50 cm, 
landing net arbitrary, catch & release, all kinds of fish eligible, size limit 200 mm. Fish 
are only counted, but every first fish caught in every round must be measured and 
any next fish can be also measured. Competitor nets the fish and shows it to the 
neighbouring competitor who is his judge. If the judge agrees that the fish has the size 
limit, it is not necessary to measure it and competitor can release fish and goes to 
judge to sign record. If there is a doubt about size of fish, it must be measured. If two 
competitors catch in a round the same number of fish, better is with bigger fish. Winner 
is competitor with the lowest total placement from all rounds, if two competitors 
have the same total placement, better is competitor with the higher number of fish 
caught, next with the bigger fish. No practice permitted, lake will be closed from 25th 
September. Sector D will be boat sector - fishing from anchored boats, rules will be 
presented before competition. 

Registration: it is necessary to register in advance at milanhlad@yahoo.co.uk, 
the number of competitors is limited, the entrance fee is 30 EURO payable by the 
September 14th 2018 to the following account:
Name of bank: Česká spořitelna a.s., České Budějovice
Account number:  1786971283/0800 • IBAN: CZ8608000000001786971283
SWIFT: GIBACZPX

Prizes: HANÁK Competition donates valuable prizes
Aleš Divácký donates lots of goodies

Organizational committee
Dr. Karel Křivanec    Supervisor
Dr. Milan Hladík    Director of competition
milanhlad@yahoo.co.uk, tel: +420 602 528 006
Peter Pešl, Miroslav Krotký    sector judges 
Dipl. Ing. Jan Štěpán    Secretary of SBB CAU 

Vítězové sezóny 2017 • 2017 season winners
1. Kouba František, HANÁK RSK ČB • 2. Starýchfojtů Tomáš, Dolní Rožínka
3. Říha David, HANÁK RSK ČB • 4. Hanák Josef, HANÁK RSK ČB 
5. Čutka Miloslav, HANÁK RSK ČB 
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Jihočeský územní svaz ČRS, HANÁK spol. s r.o.,  
Muškařský klub České Budějovice a MO ČRS Vyšší Brod  
zvou všechny zájemce o závodní muškaření na závod

Memoriál Theodora Kouby 
28. – 30. 9. 2018, Vltava V. Brod
Penzion Herbertov, Česká republika, GPS: 48°37‘17.4“N 14°21‘03.3“E

Harmonogram  
Pátek 28. 9. Penzion Herbertov 
 Míting pro zahraniční týmy  19.30 
 Prezentace a losování  20.30

Sobota 29. 9. 1. kolo závodu 9.00 – 12.00 
 2. kolo závodu 14.30 – 17.30 
 Večeře (Penzion Herbertov) 19.30

Neděle 30. 9. 3. kolo závodu 10.00 – 13.00 
 Oběd (Penzion Herbertov) 14.00 
 Vyhlášení výsledků 15.00

Pravidla, hodnocení, ceny a další informace
Pravidla: závod proběhne jako závod tříčlenných družstev. Bude se skládat ze tří kol, 
v každém kole vždy chytají dva závodníci společně v jednom úseku a jejich úlovky se 
sčítají, třetí závodník dělá rozhodčího družstvu ve vedlejším úseku. Během jednoho 
závodu není možné střídat. Každý závodník smí lovit pouze ve dvou kolech. Hodnocení 
bude provedeno dle odstavce 20, bodu B) Soutěžního a závodního řádu - počítáním 
ulovených ryb bez nutnosti měření každé ulovené ryby. Počítá se každý úlovek 
dosahující minimální délky 150 mm. Rybu podepisuje pouze ten závodník, který ji ulovil. 

Přihlášky a startovné: startovné 3 000  Kč za družstvo, přihlásit se je možné pouze 
e-mailem na adrese: linhova@crscb.cz a zaplacením startovného převodem na účet 
0560492349/0800, var. symbol 671, nebo složenkou na adresu: JčÚS ČRS,  
Rybářská 237, Boršov nad Vltavou, 373 82, variabilní symbol 671.  Po zaplacení je 
nutné zaslat e-mailem (linhova@crscb.cz) potvrzení nebo informaci o dni platby a účtu, 
ze kterého proběhla, a jméno družstva. Počet družstev je limitován. 

Přednost mají účastníci ročníku 2017, je nutné však potvrdit přihlášku  
a zaplatit startovné do 31. 5. 2018

V ceně startovného je sobotní večeře v Penzionu Herbertov.  
Přihlášení je možné ověřit na adrese www.crscb.cz, v sekci „Aktuality“ 

Tréninkový úsek je od hráze vyrovnávací nádrže Lipno II po jez u Bílého mlýna 
a na revíru Vltava 27. Závodní úsek na revíru Vltava 28 od jezu u Bílého mlýnu 
po Rožmberk bude uzavřen pro sportovní rybolov 24. – 30. 9. 2018

Ceny: HANÁK Competition - věnuje hodnotné ceny i muškařskou bižuterii 
Aleš Divácký - věnuje spoustu dobrot

V penzionu Herbertov je široká nabídka ubytování a je možné objednat  
i večeři na pátek a oběd na sobotu i neděli.

South Bohemia Board of Czech Angling Union,  
HANÁK spol. s r.o., Fly-Fishing Club České Budějovice  
and Angling Club Vyšší Brod invite all fly-fishermen  
to the fly-fishing competition

Theodor Kouba Memorial Cup 
28. – 30. 9. 2018, Vltava River
Penzion Herbertov, Vyšší Brod, Czech republic, GPS: 48°37‘17.4“N 14°21‘03.3“E

Timetable 
Friday 28. 9. Penzion Herbertov 
 Meeting for foreign teams at 19.30 
 Presentation and draw at 20.30

Saturday 29. 9. 1st round of competition 9.00 – 12.00 
 2nd round of competition 14.30 – 17.30 
 Dinner in Penzion Herbertov at 19.30

Sunday 30. 9. 3rd round of competition 10.00 – 13.00
 Lunch in Penzion Herbertov at 14.00
 Conclusion at 15.00

Rules, registration & prizes 
Rules: Team competition only (3 persons), in every round two competitors from every 
team fish in one beat together, the third competitor is a judge of the team fishing in the 
neighbouring beat. Every competitor can fish in two rounds only. 

Barbless hooks only, three flies at most, minimum distance between flies 50 cm, 
landing net arbitrary, catch & release, all kinds of fish eligible, size limit 150 mm, 
parameters of lines and leaders according to FIPS MOUCHE rules. Fish are only 
counted, but every first fish caught in every round must be measured and any next fish 
can be also measured, if two teams catch in a round the same number of fish, better 
is the team with the bigger fish. Competitor nets the fish and shows it to the judge. 
If the judge agrees that the fish has the size limit, competitor releases the fish and 
goes to the judge to sign the record. If there is a doubt about size of the fish, it must 
be measured. Only the competitor who catches the fish must sign the record and he 
is not allowed to continue in fishing before it. Winner is the team with the lowest total 
placement from all three rounds, if two teams have the same total placement, better is 
the team with the higher number of fish caught, next with the bigger fish. 

Practice: Competition strech at fishery Vltava 28 from Vyšší Brod to Rožmberk will 
be closed from 24th September, for practice is available fishery Vltava 27 downstream 
from Rožmberk.

Registration: it is necessary to register in advance at:  
milanhlad@yahoo.co.uk. The number of teams is limited,  
the entrance fee for team is 120 € payable by the May 31st 2018 
to the following account:  
Name of bank: Česká spořitelna a.s., České Budějovice
Account number:  1786971283/0800, IBAN: CZ8608000000001786971283
SWIFT: GIBACZPX

Prizes: HANÁK Competition donates valuable prizes 
Aleš Divácký donates lots of goodies

In Penzion Herbertov, there is possible to book accommodation  
and order also dinner for Friday evening and lunch for Saturday  
and Sunday. Dinner on Saturday evening is included in fee.

Vítězové sezóny 2017 • 2017 season winners
1. Hanák Stars Team (F. Kouba, I. Vančura, V. Ungr) 
2.  MK Bojkovice (V. Pavlacký, L. Starýchfojtů, D. Chlumský)
3.  Akvarest Říčany 2 (J. Vach, A. Divácký, M. Macka)
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