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RS MO 2 – Casting,Frýdek-Místek
Dru stvo „A“

po ádá divizní ní závod LRU-mu ka

JARNÍ KOLO OSTRAVICE 2010

ve dnech
8.10 - 10. 10. 2010



POZVÁNKA
Vá ení sportovní p átelé,

dovolujeme si vás pozvat na tento závod, který se uskute ní ve dnech

8. - 10. íjna 2010 ve Frýdku- Místku na pstruhovém revíru Ostravice 3

ORGANIZA NÍ VÝBOR

editel závodu       Miroslav Pierzyna

Technický editel Rostislav Oliva

Hlavní - rozhod í Miroslav Pierzyna

Vedoucí bod. komise Radim Zeman

Garant Jaroslav Adam st.

Tra Rostislav Oliva, ebesta Miroslav

ASOVÝ PROGRAM

Pátek 8. íjna  2010

 19:00 Porada + losování+rozdání bo ák  – Hotel Centrum F-M



Sobota 9. íjna  2010

 06:00 Sraz v ech ú astník  závodu! Hotel Centrum F-M

 07:00 - 08:00 P íprava na dopolední závod (A+B chytá C+D m í)

 08:00 - 09:30 1. ást dopoledního  závodu

 09:30 - 10:00 as na p echod p i rotaci

 10:00 –11.30 2. ást dopoledního  závodu

 11:30 –13:00 ukon ení dopoledního závodu a p íprava na odpolední

(C+D chytá a A+B m í)

 13:00 – 14:30 1. ást odpoledního  závodu

 14.30 –15:00 as na p echod p i rotaci

 15:00 –16:30 2. ást odpoledního  závodu

 17:00 - ?? mo nost zakoupení pozdního ob da Hotel Centrum (polévka +

hlavní jídlo cena 100,-K )

Vyhlá ení výsledk  z prvního dne a porada….

Ned le 23. kv tna 2010

     06:00 snídan  Hotel Centrum

 07:00 - 08:00 P íprava na dopolední  závod (C+Dchytá a A+B m í)

 08:00 - 09:30 1. ást dopoledního  závodu

 09:30 - 10:00 as na p echod p i rotaci

 10:00 –11:30 2. ást dopoledního  závodu

 11:30 –13:00 ukon ení dopoledního závodu a p íprava na odpolední

                                     ( A+B chytá a C+D m í)

 13.00 – 14:30 1. ást odpoledního  závodu

 14.30 –15:00 as na p echod p i rotaci

 15.00 –16.30 2. ást odpoledního  závodu

 16:30 pozdní ob d (polévka + hlavní jídlo cena 100,-K )

  18:00   vyhlá ení výsledk  jarního kola a celkových za rok 2010!



Po adatelé si vyhrazují právo na p ípadné zm ny asového programu podle vzniklé
situace.

ORGANIZA NÍ POKYNY

1. Pravidla

ní závod prob hne dle platného sout ního a závodního ádu pro rok 2010. Jako
hodnotitelné budou uznány v echny druhy ryb od 150 mm. Hodnotí se 1 mm = 1
bod a za ka dý úlovek 100 bod  bonifikace.

2. Charakteristiky závodních úsek

Závodní sektory budou vyty eny v ásti pstruhového revíru Ostravice 3 ve Frýdku
-Místku. Za átek úseku Splav u ida (Restaurace u Spalvu Místek ást
Riviéra), konec seku Válcovenský jez ve Sviadnov  (konec pstruhového revíru
Ostravice3!!!)
Voda pstruhová, ka toku 5- 10 m, dno rkové a kamenité, st ídání proudných a
klidn ích úsek , hloubka a  1,5 m. B ehy regulované, p ístupné po celé závodní
trati. Levý b eh b eh lemuje cyklostezka.

Výskyt ryb: pstruh poto ní, pstruh duhový, lipan podhorní, jelec tlou , parma….

3. Losování

Losování prob hne v pátek 8.10.2010 v 19:00 za p ítomnosti vedoucích dru stev (v
ípad  nep ítomnosti vedoucívh vylosuje po adatel za tyto závodníky)

Hotel Centrum ul.Na Po í 494 F-M (Restaurace)

4. Ubytování a stravování

Doporu ené ubytování, které si hradí ka dý ú astník sám:

Hotel Centrum
Na Po í 494
Frýdek- Místek



Pro rezervaci ubytování v tomto hotelu nutno volat na tel. 603 327 837 pan Pierzina
Miroslav (p edb  dohodnutá cena cca. 320,- K  os/ noc + snídan  v cen
(dvoul kové pokoje)

5. Startovné

Bude vybíráno na míst  závodu p ed losováním a to 400,-K / dru stvo

6. P ihlá ky

Závazné p ihlá ky nejpozd ji do 27.9. 2010 na adresu:
rostislav.oliva@seznam.cz .Dotazy  na tel.: 739 593 370 Rostislav Oliva

ZÁKAZ TRÉNINKU V ZAVODNÍM SEKU DVA TÝDNY P ED KONÁNÍM
ZÁVOD  OD 25.9.2010 DO 8.10.2010 V ETN !!!
V tomto termínu je mo no trénovat pod závodním úsekem na Ostravici 2 a nebo nad
Splavem U ida Ostravice 3. P i tréninku je nutné mít platné povolení k lovu.

V P ÍPAD  NEP ÍZNIVÉHO STAVU VODY Z D VOD  PO ASÍ BUDE
ZÁVOD ZRU EN A P ELO EN  NA NÁHRADNÍ TERMÍN!!!

S pozdravem a omluvou ty denního spo ní ze zasláním propozic

 Rostislav Oliva

mailto:rostislav.oliva@seznam.cz

