
 

MRS PS Zlín 

ve spolupráci s MR Fishing cz. s.r.o.   
 

Vás zve na 
 

1. ročník Memoriálu Karla 
Unzeitlicha - závodu 

jednotlivců v lovu pstruhů 
přívlačí 
 

pořádaného dne 24. srpna 2019 
 

 

PROPOZICE 
  
Ryby: Do sektoru bude vysazen pstruh duhový a každý ze závodníků si smí ponechat 3 ks 
 
Systém bodování:  

 pstruh - 5 bodů 

 okoun, štika – 3 bod 

 jelec, parma, ostroretka – 1 bod 
 
Chytá se pouze ze břehu. Brodění je zakázáno! 
  
Sraz účastníků závodu:5:45 v Lužkovicích u mostu 
 

Přihlášky :  

 písemně na adresu: MRS, z.s. PS Zlín, Tř. Tomáše Bati 1276, 760 01 Zlín 

 elektronicky -  posta@mrszlin.cz – lepší varianta  
 

Závody nejsou omezeny věkem ani pohlavím. Zúčastnit se mohou všichni členové MRS 
nebo ČRS, kteří mají platný státní rybářský lístek a P povolenku pro revíry MRS  2019. 
Startovné činí 300,- Kč (pro závodníky s platnou P povolenkou). Zájemci, kteří P 
povolenku nemají, budou mít možnost si ji zakoupit (jednodenní v ceně 150,- Kč). 
 
Možnosti platby: 
 

 Sekretariát MRS PS Zlín v úředních hodinách – v hotovosti 

 rybářské potřeby MR Fishing, nám. 3. května 1793, Otrokovice – v hotovosti 

 bankovní účet 1400210319/0800 – bankovním převodem – VS 24082019 (do zprávy 
pro příjemce uvést jméno a příjmení přihlášeného) 

mailto:posta@mrszlin.cz


Časový rozpis závodů 
 
    

Sobota dne 24.8. 2019 – závod  
 
05.45 – 06.30 prezence a losování (V Lužkovicích u mostu – viz obrázek níže) 
07.00 – 07.45 závod „A“ 
07.45 – 08.05 přestávka 
08.05 – 08.50 závod„B“ 
08.50 – 09.10 přestávka 
09.10 – 09.55 závod „A“ 
09.55  – 10.15 přestávka 
10.15 – 11.00 závod „B“ 
11.00 – 12.00 obědová přestávka 
12.00 – 12.45 závod „A“ 
12.45 – 13.05 přestávka 
13.05 – 13.50 závod „B“ 
13.50 – 14.10 přestávka 
14.10 – 14.55 závod „A“ 
14.55 – 15.15 přestávka 
15.15 – 16.00 závod „B“ 
16.00 – 17.30 vyhlášení výsledků 
 
 
Poznámka: Časy závodů jsou orientační a mohou se malinko lišit v závislosti na okolnostech. 

 

 
 
Případné dotazy na mobil: 773 457 077 
 
 

Na setkání s Vámi se těší organizační výbor MKU 

 

 

 

 
 


