ČRS, z. s., SÚS ve spolupráci s MO Nové Strašecí si tímto
dovolují
Vás

POZVAT

na:

PŘEBOR A DIVIZI ČRS SÚS – 2019
V LRU - PLAVANÁ
jarní kolo

které se uskuteční

v SOBOTU 22. 6. 2019
a v NEDĚLI 23. 6. 2019
na revíru:

411 039 – KLÍČAVA 2 - nádrž Údolní
MO Nové Strašecí

PROPOZICE
PODZIMNÍHO KOLA KRAJSKÉHO PŘEBORU A DIVIZE
V LRU – PLAVANÁ STŘEDOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU
Datum: 22. – 23. 6. 2019
Místo srazu:
sraz závodníků je dne 22. 6. 2019 do 9.00 hodin na hrázi nádrže Údolní v Novém Strašecí pod
vlakovým nádražím
ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Garant SÚS:

Roman Pokorný st.
Toužimský Jiří
Pokorný Roman st.

Místo závodu:
Revír 411 039 – KLÍČAVA 2 – nádrž Údolní

Popis úseku:
Sektor „A“ – rovná hráz cca 1 m nad úrovní hladiny, hloubka 2 - 3,5 metru. Nutné použití 4
m vezírků!!!
Vzhledem k parkování vozidel v místě mimo závodní sektory je nutné věci donést až do
vzdálenosti cca 300 metrů, proto doporučuji vzít s sebou přepravní systémy k sedačkám.
Sektor „B, C“ - voda stojatá hloubka 0,5 – 2 metry, břehy mírně svažité, místy mírně
bahnité
Rozložení sektorů bude dle počtu přihlášených závodníků.

Výskyt ryb:
V pořadí množství jednotlivých druhů - cejn, plotice, perlín, kapr, amur, bolen, úhoř, štika,
okoun, candát.

Závodní a soutěžní řád:
Soutěží se podle platného soutěžního a závodního řádu (F.I.P.S.e.d.) pro rok 2019. Množství
krmiva je omezen na 20 litrů v navlhčeném stavu a 2,5 l živých návnad a nástrah, na jeden
závod. Použití malé a velké patentky je pro tento závod zakázané.

Přihlášky:
Z organizačních důvodů podávejte do 18.6.2019 na mobil: 722 466 435 - Roman Pokorný
nebo e-mail: rybari.ns@seznam.cz. Startovné je stanoveno na 100,- Kč a bude vybíráno při
prezentaci.

Ubytování:
Je možné ve stanech na pozemku hospodářského střediska MO popřípadě pro omezený počet
osob na karimatkách v budově hospodářského střediska MO. Večerní občerstvení zajištěno.
Jednotliví závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni udržovat pořádek na březích
toku. Před odchodem od vody je nezbytně nutné provést důkladný úklid místa, které měl
dotyčný závodník vylosováno!!!

Časový program :
sobota 22.6. 2019
9.00 - 10.00 - sraz závodníků na závodním úseku, prezentace
10.30 - 11.00 - losování sektorů (pro oba závody) a míst pro 1.závod
12.00 - 13.50 - příprava
13.50 - 14.00 - vnadění
14.00 - 17.00 -1. závod
17.00
- vážení úlovků
odjezd, příp. ubytování

neděle 23.6. 2019
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

Případné časové úpravy a změny v programu vyhrazeny.

NÁDRŽ ÚDOLNÍ
Umístění závodních tratí:

- sektor A

- sektor B

- sektor C

MAPKA PŘÍJEZDU – odbočit po přejetí mostu přes železniční trať ostře doleva a pokračovat
po cestě přes nádraží a k hrázi Údolní nádrže.

PARKOVIŠTĚ

ÚDOLNÍ

