Vítěznou mušku (celkově a v kategorii
realistických mušek) loňského roku uvázal
Marko Milačić ze Srbska. Nazval ji „pářící se
jepice“. Získala 373 bodů.

Pozvánka na prestižní vázací soutěž

Mistrovství
Slovinska
ve vázání
mušek 2016
Čeští a slovenští vazači mušek se mohou i letos zúčastnit blížícího se 29. Otevřeného mistrovství
Slovinska ve vázání mušek (29th Slovenian Open Fly Tying Championship). Jedná se o jednu z nejstarších
evropských vazačských soutěží (starší je zřejmě jenom Mustad Scandinavian open). Soutěžní mušky
mohou navíc poslat muškaři poštou. Je potřeba je však doručit do 31. 1. 2016. Ukažte tedy Slovincům,
že jsme nejlepší vazači na světě!
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Vázací hvězda minulého ročníku – Matej Delak

BODUJÍ SE NÁSLEDUJÍCÍ
KATEGORIE:
1. Suché mušky
2. Nymfy a mokré mušky
3. Streamery
4. Realistické mušky

PODMÍNKY ÚČASTI JSOU:
1
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Každý vázač může nasadit do
každé kategorie jenom jednu
mušku, od které je ovšem třeba
zaslat 2 kusy. Zaslaná muška
nesmí být použita v žádné
předchozí soutěži.
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Balení s muškami musí obsahovat:
• Jméno mušky (všeobecné
známé nebo nové), které by
mělo být krátké a originální
• Heslo na prokázání
původu mušky
• Popis použitých materiálů
(vazací postup)
• Velikost a typ použitého háčku
• U realistických mušek jméno
zvířete, které je imitováno
(pokud možno i s fotografií)

Matej Delak vyhrál i v kategorii streamerů. Za
streamer „štika“ obodovaný 368 body. V této
kategorii vloni soutěžil i Čech Tomáš Bauer.
Skončil na hezkém 9. místě

Porota automaticky vyřadí
všechny vzorky, které budou
obsahovat přírodní části hmyzu
(jako jsou křídla, nohy atd.).
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V přiloženém dopise musí vazač
napsat své jméno, adresu, e-mail,
telefon, zemi původu, jména
mušek a hesla. Dopis musí být
v obálce spolu s muškou. Kopii
tohoto dopisu si musí autor
uschovat až do konce soutěže.

S KAJMANEM U VODY
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Porota bude posuzovat
mušku podle
následujících kritérií:
• proporce mušky
• čistota a technická
stránka vázání
• vhodnost použitých
materiálů
• celkový dojem
• inovativnost
• v kategorii
realistických mušek
bude nejdůležitějším
kritériem schopnost
imitace
Porota si vyhrazuje
právo přesunot vzorek
do jiné kategorie, pokud
to bude nutné.
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Rozhodnutí poroty je
konečné.
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Porota oboduje všechny
vzorky, které dorazí na
určenou adresu do
31. 1. 2016.
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Vzorky je nutné zaslat
na adresu:

Ribiska Zveza Slovenije
Trzaska 134
1001 Ljubljana
SLOVENIA
Porota podle výše
zmíněných kritérií
udělí 3 nejlepším
muškám v každé
kategorii praktické
ceny, povolenky na
nejlepší slovinské
revíry a diplomy.
Všichni soutěžící
budou informováni
o jejich výsledku.
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směr UH. HRADIŠTĚ

V kategorii nymfy a mokré mušky vloni vyhrál
„krab“ uvázaný Matej Delakem z domácího
Slovinska (353 bodů).

FAS-předseda poroty:
Luka Hojnik
Prezident FAS: dr.
Miroslav Žaberl

Nejlepší suchou mušku uvázal Alfons
Schefhold z Německa (371 bodů). Němci si
mimochodem vedou v této kategorii tradičně
velmi dobře.

KAJMAN 12/2015

89

