ČRS MO Mělník z.s.Vás zve na 20.ročník
závodů v LRU - plavaná
POHÁR KNĚŽNY LUDMILY 2015
Soutěž proběhne ve dnech 3. - 4. 10. 2015 na závodním úseku Labe 14 – levý břeh řeky
pod novým mělnickým mostem.
Organizační výbor
hlavní pořadatel
hlavní rozhodčí
vedoucí bodovací komise
garant závodu

Ing. Martin Pecina
Havlíček Stanislav
Zdena Šimůnková
Radek Zahrádka

Časový program
Pátek 2. 10. 2015
10:00 - 17:00

Během tréninku je zakázáno najíždět auty na cyklostezku
výjimka je dojednávána pouze na závod. Zákaz sakování ryb!

Sobota 3. 10. 2015
09.00 - porada vedoucích družstev s uvedením příp. výsledků páteční porady, prezentace, losování
sektorů, pořadí losování a závodních míst
11.00 první signál - nástup závodníků na závodní místa, začátek přípravy
11.55 druhý signál - 5 minut do kontroly nástrah a návnad
12.00 - 12.25 třetí signál – kontrola nástrah a návnad
12.50 čtvrtý signál - hlavní vnadění
13.00 pátý signál - začátek 1. závodu
16.55 šestý signál - 5 minut do konce závodu
17.00 sedmý signál - konec závodu, následuje vážení úlovků

Neděle 4.10.2015
07.30 08.30 09.25 09.30 - 9.55
10.20 10.30 14.25 14.30 -

losování závodních míst
první signál - nástup závodníků na závodní místa, začátek přípravy
druhý signál - 5 minut do kontroly živých nástrah a návnad
třetí signál – kontrola návnad a nástrah
čtvrtý signál - hlavní vnadění
pátý signál - začátek 1. závodu
šestý signál - 5 minut do konce závodu
sedmý signál - konec závodu, následuje vážení úlovků

16.00

nástup závodníků, vyhlášení výsledků

Organizační pokyny
Závodní úsek

Závodní úsek na levém břehu Labe pod novým
mělnickým mostem. V případě velkého množství
účastníků bude otevřen vždy pro jednoho z dvojice
úsek mezi oběma mosty.
Voda středně tažná /dle průtoku/,hloubka 3 – 4 m,
svah břehu mírný, kamenitý porostlý vyšší trávou.
Výskyt běžných nížinných druhů ryb-cejn velký,
cejn malý /skalák/,plotice obecná, ouklej ob. …..

Pravidla závodu

soutěží se podle platného závodního a soutěžního řádu pro
rok 2015 (F.I.P.S.e.d.) pro lov ryb udicí na plavanou,
závod dvojic, sektory budou děleny-max. počet 15
závodníků, při shodnosti bodů družstva dosažených
z obou závodů rozhoduje celková váha ulovených ryb.
Ulovené ryby musí být uchovány v absolutním pořádku,
aby mohly být bez poškození vráceny zpět do vody.

Ubytování a stravování

účastníci si zajišťují individuelně,možnosti
autokemp Mělník tel. 315 623 856
hotel Ludmila tel. 315 622 423, 315 622 419
Kvalitní občerstvení na závodním úseku je zajištěno.

Startovné

dle platného soutěžního řádu pro rok 2015 je 400,- Kč na
osobu, startovné pro dvojici je 800,- Kč a bude hrazeno
při prezenci

Přihlášky

e-mail : martin@rybniky-pecina.cz

Informace:

ing. Pecina Martin tel. 777 794 451

Důležitá informace:
Z důvodu vybudování cyklostezky na závodním úseku je nezbytně nutné respektovat
pokynů pořadatele. V pátek 2. 10. 2015 je zakázáno vjíždět auty na cyklostezku!
Samovolný pohyb auty po cyklostezce v sobotu 3. a neděli 4. 10. 2014 je zakázán a může
být důvodem k vyloučení ze závodu!!
K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady: registrace s platnou známkou, platná
povolenka k rybolovu na revír Labe 14 (411 046), legitimace člena ČRS (MRS), platný státní
rybářský lístek.

Účast v závodě je na vlastní nebezpečí. Případné změny budou včas oznámeny.
Pořadatelé závodu se těší na Vaši účast, přejí Vám mnoho úlovků a příjemný
pobyt na Mělníku.
„ Petrův zdar“
Martin Pecina

