Středočeský územní svaz ve spolupráci s MO Mělník
si Vás tímto dovolují
POZVAT

na:

PŘEBOR A DIVIZI ČRS SÚS – 2018
V LRU - PLAVANÁ
Jarní kolo

které se uskuteční

v SOBOTU 9. 6. 2018
a v NEDĚLI 10. 6. 2018
na revíru:

411 046 – Labe 14
MO Mělník

PROPOZICE
JARNÍHO KOLA KRAJSKÉHO PŘEBORU A DIVIZE
V LRU – PLAVANÁ STŘEDOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU
Datum: 9. - 10. 6. 2018
Místo srazu:
Sraz závodníků je dne do 9.00 u Labe pod Cukrovarem viz příloha GPS: 50.3431806N,14.4832433E
ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Hlavní pořadatel: Karel Šimůnek
Hlavní rozhodčí: Zdeněk Veltruský
Garant SÚS: Radek Zahrádka

Místo závodu:
Revír 411 046 Labe 14 – MO Mělník-úsek pod Cukrovarem k bývalým Městským lázním

Popis úseku:
Voda středně tažná /dle průtoku/ hloubka 3 – 4 metry, svah břehu mírný kamenitý porostlý
vyšší trávou.

Výskyt ryb:
Běžné druhy nížinných ryb, cejn velký, cejn malý, plotice, kapr, ouklej….

Závodní a soutěžní řád:
Soutěží se podle platného soutěžního a závodního řádu (F.I.P.S.e.d.) pro rok 2018. Množství
krmiva je omezen na 17 litrů v navlhčeném stavu a 2,5 l živých návnad a nástrah, na jeden
závod.
Pro tento závod je zákaz použití patentek.
Ulovené ryby musí být uchovány v absolutním pořádku, aby mohli být bez poškození
vráceny zpět do vody.

Přihlášky: Účast je třeba závazně potvrdit na e-mail: karel.simunek@email.cz s uvedením
jména, kategorie a čísla registračního průkazu
Startovné je stanoveno na 100,-Kč a bude vybíráno při prezentaci.

Ubytování,starvování:
Účastníci si zajištují individuálně.
Pořadatel nezajištuje občerstvení.

Jednotliví závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni udržovat pořádek.
Při příjezdu pod cukrovarem je zpětná odbočka doprava k vodě je nutno si vícekrát nadjet
nebo pokračovat dále a se otočit zpět. viz příloha.
Při příjezdu a následném parkovaní na úseku dbejte zvýšené opatrnosti jedná se o
cestu často frekventovanou cyklisty a pěší!

Časový program:
sobota 9.6.2018
8.00 - 9.00 - sraz závodníků na závodním úseku, prezentace
9.00 - 10.00 - losování sektorů (pro oba závody) a míst pro 1.závod
10.00 - 11.50 - příprava
11.50 - 12.00 - vnadění
12.00 - 15.00 -1. závod
15.00
- vážení úlovků

neděle 10.6.2018
7.00 - 7.30
9.30 - 11.20
11.20 - 11.30
11.30 - 14.30
14.30
16.00

- sraz, losování
- příprava
- vnadění
- 2. závod
- vážení úlovků
- vyhlášení výsledků závodů, ukončení závodu

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu.
Mapa příjezdu

Mapa závodního úseku

