Pozvánka
na VI. ročník pohárového závodu

Bečvanská

Muška

20 13
31. srpna

který pořádá dne 31. srpna 2013
s podporou firmy

Vedení závodu:
Ředitel soutěže:
Technický ředitel:
Garant Rady:
Hlavní rozhodčí:
Trať:
Bodovací komise:

Ing. Zdeněk Šiška, místopředseda MO ČRS Vsetín
Zdeněk Žáček, hospodář MO ČRS Vsetín
Jaroslav Adam
Rostislav Oliva
Jaroslav Adam st., Tomáš Adam, Jaroslav Adam ml.
Jaroslav Adam st., Rostislav Oliva

Účastníci: dle prezenční listiny.

Propozice závodů
Časový rozpis
Pátek 30. 8. 2013

19:00

Losování - rybochovné zařízení v Hovězí - místo srazu

Sobota 31. 8. 2013

6:00 - 6:30
6:30 - 8:00
8:00 - 8:45
9:00 - 9:45
10:15 - 11:00
11:15 - 12:00
12:00 - 14:30

Prezentace, rozdání bodovacích listů - místo srazu
Příprava na 1. kolo závodu
1. kolo závodu - skupiny A,B chytají, C,D rozhodují

14:30 - 15:15
15:30 - 16:15
16:45 - 17:30
17:45 - 18:30
19:30

3. kolo závodu - skupiny C,D chytají, A,B rozhodují

2. kolo závodu - skupiny C, D chytají, A,B rozhodují
Přestávka - oběd, příprava - místo srazu

4. kolo závodu - skupiny A,B chytají, C,D rozhodují
Vyhlášení výsledků, závěr - místo srazu

Organizační pokyny:

Chytá se systémem závodník – rozhodčí, bez externích rozhodčích.
Závod je limitován účastí 44. závodníků.
Budou vytyčeny dva závodní sektory I. a II. po 11. štondech, losovat se bude do skupin A,B,C,D s nasazením dle
pořadí přihlášených v celostátním žebříčku pro rok 2012, každé kolo se chytá jednu a půl hodiny s jednou rotací po tři
čtvrti hodině. Systém nasazení, rotací a míst pro rozhodování - matice - bude upřesněn při losování.

Popis povodí:

Závody se konají na pstruhovém revíru Bečva Vsetínská 3 v katastru obce Hovězí a Bečva Vsetínská 2 přes Vsetín.
Břehy většinou přírodní, přes Vsetín regulované, dno štěrkové až kamenité, hloubka do 150 cm.

Závodní úseky:

Sektor I. - Hovězí - od splavu v Hovězí po proudu po konec zástavby v Hovězí.
Sektor II. - Vsetín - od lávky u Strojní průmyslovky po vodě až po areál MEZU (vyznačeno na mapě)

Tréninkové úseky:

Pstruhové revíry Bečva Vsetínská 2 a 3 vyjma uvedené závodní úseky.
Prodej krátkodobých pstruhových povolenek v kanceláři MO Vsetín, ulice Na Dolansku (cca 100 m od zimního
stadionu) Po a Čt 15-17hod., více na www.mocrsvsetin.cz

Výskyt ryb:

Pstruh obecný, pstruh duhový, lipan podhorní, jelec tloušť, jelec proudník, parma obecná, ouklejka pruhovaná,
ostroretka stěhovavá.

Bodování a míra ryb:

Bodují se všechny ryby s výjimkou chráněných druhů, 1mm=1 bod + 100 bodů bonifikace za každou bodovanou rybu.
Stanovená míra 150 mm. S každou ulovenou podebranou rybou v podběráku závodník vybrodí k rozhodčímu.
Závodník na rybu před měřením nesahá!!! Ryba se měří v podběráku. Rybu zpět do vody pouští závodník. Každou
rybu musí podepsat v bodovacím průkazu ihned po ulovení a zapsání závodník i rozhodčí. Při zjištění nesplnění této
povinnosti v průběhu závodu budou nepodepsané ryby škrtnuty.
Vzhledem k výskytu ouklejky pruhované a možné záměně se ouklej neboduje.

Zákaz tréninku pro závodníky na závodních úsecích od 17. 8. 2013 včetně.
Místo srazu: rybochovné zařízení MO ČRS Vsetín v Hovězí – viz mapka.
Stravování: bude k prodeji v místě srazu – teplé jídlo, běžné občerstvení, nápoje.
Startovné:

na závodníka 500,-Kč, ve startovném je zahrnut oběd (pravděpodobně řízek), jeden nápoj (pivo,
limo) a káva, zbytek bude použit na poháry a ceny pro vítěze.
Startovné zasílejte poštovní poukázkou na adresu Jaroslav Adam, Sídliště 6. května 1048, 756 54
Zubří do 23. 8. 2013!!! Můžete startovné kumulovat na jedné poukázce za více závodníků, ale vždy
uveďte na zadní straně jména, za koho je startovné placeno. Závodníci Vsetína a okolí mohou zaplatit
i osobně po telefonické domluvě – 731 419 388.
Kdo z přihlášených nezaplatí startovné do tohoto data – rozhoduje datum podání – nebude
akceptován do závodu a bude za něj povolán náhradník.

Pravidla závodu:

soutěží se podle soutěžního a závodního řádu pro LRU na umělou mušku pro rok 2013.

V případě nepříznivého stavu vody bude závod zrušen bez náhrady.
Možnost ubytování:
Kemp v Hovězí „U splavu“ Kontakt: p. Potocký, tel.: 605 856 717, 737 322 081, 571 445 106, www.kemphovezi.wz.cz
Ubytovna KAMU, Trávníky, M. Václavka 1432, Vsetín, tel.: 571 412 084
Hotel VSACAN, ul. Žerotínova, Vsetín, tel.: 571 477 111, Fax: 571 477 019, email.: info@hotelvsacan.cz

Příjemný pobyt, hodně závodních úspěchů přejí pořadatelé!
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parkoviště, možnost parkování

možnost ubytování

občestvení bez možnosti stravování

občestvení s možností stravování, restaurace

příjezdové cesty k závodním úsekům

hlavní silnice č. 458 Vsetín - Vel. Karlovice
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ZÁVODNÍ SEKTOR I.

BEČVA VSETÍNSKÁ 3 (HOVĚZÍ)
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VELKÝ SPLAV
(začátek II. závodního úseku)

ZÁVODNÍ SEKTOR II.

BEČVA VSETÍNSKÁ 2 (VSETÍN)

BEČVANSKÁ MUŠKA 2013

