
                                                                                  

MS ČRS Zábřeh -1 pořádá
4.5.2019 pro mládež 22. ročník

Poháru 
Výškovických tůní v plavané pod záštitou



          Vážení přátelé Petrova cechu-mladí rybáři

  MS ČRS Zábřeh-1 MO Ostrava a odbor mládeže ÚS ČRS
si Vás dovoluje pozvat na

22.ročník poháru Výškovických tůni v LRU mládeže v plavané.

Místo konání – revír Odra 3a-Výškovicke tůně – 471068 podrevír 2

Termín   -   4.5. 2019.

Soutěžit bude  žáci,dívky a dorost.

Časový rozvrh   

1.Prezentace…………………………………… 6,30 - 7,30
  2.Losování a nástup do sektorů……………….. 7,30 - 8,00
  3.Příprava……………………………………... 8,00 -  8,55
  4.Krmeni.............................................................8.55 -  9,00
  5.Prvni kolo závodu............................................9.00.-  11,00
  6.Vážení úlovku – přestávka…………………..11,00 -12,00
  7.Losováni a nástup do sektorů…………….….12,00 -12,15
  8.Příprava…………………………………… ..12,15 -12,45
  9.Krmení............................................................12.45 -12,50
 10.2kolo závodu…………………………….…..12,50-14,5O
 11.Vážení úlovku a vyhodnocení závodu……...14,50 -15,50
 12.Vyhlášení výsledků závodu a předáni cen.....15,50 -16,00 
  

      Pořádající závodu si vyhrazuje právo na časové úpravy dle okolnosti
      v den závodu.

V soutěži mládeže do 15 let bude samostatně vyhodnocena
kategorie dívek

Výskyt ryb…. plotice,cejn,perlín,karas,okoun,lín,kapr,amur.

Možno si ponechat jednoho kapra.

Za  MS  ČRS  Zábřeh-1 srdečně zve vedoucí mládeže

 Soporsky Rosťa a Dresler Jiří



                                                                                                                                                

                                                            PROPOZICE                                    
                               22.ročník poháru Výškovických tůní v plavané                

Závodí se v soutěži jednotlivců.

Kategorie-  žáci, žákyně, a dorost.

Závod proběhne dvoukolově – 1.Závod dopoledne, 2.Závod odpoledne.

Loví se na jeden prut s jedním návazcem.

Maximální délka prutu ve všech kategoriích je 11,5 m.

Povolené množství krmení je 3 litry mokrého na jedno kolo závodu.

Je zakázáno používat patentky—krmení i lov !!!

Krmení masovými červy je povoleno 0,5 litrů na jedno kolo závodu.

Začátek přípravy,závodu a konec kola bude oznámen signálem.

1.signál – příprava , 2.signál – 5 minut do zahájení+krmení , 3.signál – začátek
závodu , 4.signál – 5 minut do konce , 5.signál – konec závodu.

Hodnotí se všechny ulovené ryby – kromě – štiky,candáta,sumce,okouna.

Každý závodník chytá sám,bez cizí pomoci- poskytknutí znamená vyloučení ze 
závodu.
Závodník musí ryby uchovávat živé až do doby vážení.

Po skončení kola zůstanou závodníci na lovném místě a vyčkají na vážení.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu.

Protest je možno podat řediteli závodu ihned po skončení vážení.

                             Úspěšný lov přeje všem účastníkům ředitel závodu.
                                Přihlášky posílejte nejpozději do 29.4.2019.
                                Soporský Rosťa- 605969242 - sopor.chelsea@seznam.cz
                                Dresler Jiří-         602769883 – dreslik4960@seznam.cz
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