MO ČRS Mladá Boleslav z pověření SÚS Praha Vás zve na

Podzimní kolo Krajského přeboru a Divize muška SÚS Praha
Termín:

sobota 31. října 2015

Garant:

Vokáč Aleš

Závodní úsek:

Pstruhový rybník Božkov, revír č. 413 998, cca 20 km od Prahy po D1
směrem na Brno, sjezd č. 21 na Mnichovice.
Rybník je hluboký 1- 3 m s výskytem pstruhů duhových a sivenů
amerických.

Tréninkový úsek:

Na rybníku nebude povoleno trénování. Možnost tréninku na jiných
stojatých vodách.

Podmínky:

- soutěží se dle Soutěžního a závodního řádu pro rok 2015.
- hodnotí se všechny ryby od 150 mm.
- soutěží se systémem dle Závodního řádu bod 20, B) Počítáním
ulovených ryb bez nutnosti měření každé ulovené ryby.
- sousedící závodníci si budou ryby vzájemně měřit.
- každá hodnotitelná ryba bude zapsána do bodovacího listu a podepsána
sousedícím závodníkem dříve než bude pokračováno v lovu.
- každý závodník musí vlastnit platnou povolenku pro daný
revír a před zahájením závodů do ní zapsat účast u vody.

Startovné:

200,- Kč na osobu bude vybíráno při prezentaci.

Sraz závodníků:

07,00 hod. na hrázi rybníku Božkov

Časový harmonogram:

07,00 - 07,30
07,30 - 08,00
08,30 - 09,00
09,00 - 09,30
09,30 - 10,00
10,00 - 10,30
10,30 - 11,00
11,00 - 11,30
11,30 - 12,00
12,00 - 14,00
14,00 - 14,30
14,30 - 15,00
15,00 - 15:30

prezentace
losování
1. kolo 1. závodu
2. kolo 1. závodu
3. kolo 1. závodu
přestávka
1. kolo 2. závodu
2. kolo 2. závodu
3. kolo 2. závodu
přestávka na oběd
1. kolo 3. závodu
2. kolo 3. závodu
3. kolo 3. závodu

Přihlášky posílejte do pondělí 26.10. 2015 formou SMS na tel. 732 274 867 nebo na e-mailovou
adresu: martin.rezac33@centrum.cz . Kdo do tohoto data nepotvrdí svou účast, závodů se nezúčastní.
( sektory budou vytýčeny dle počtu závodníků bez zálohy místa.). Do přihlášky vyplňte, jestli se
budete účastnit Krajské přeboru, Divize nebo obojího. V případě, že nebudou 4 (tříčlenná) družstva do
Divize (nemožnost postupu do vyšší soutěže), tak se soutěž Divize neuskuteční. Každý závodník musí
vlastnit povolenku pro daný revír. V případě zájmu mohu 1 denní povolenky zajistit (cena okolo 250
kč). Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového harmonogramu dle počtu přihlášených účastníků.

Těším se na bohatou účast a Vy se těšte na bohaté úlovky.
Petrův zdar, Martin Řezáč

místo srazu

