MO ČRS NYMBURK z.s. z pověření SÚS pořádá ve dnech 21.
a 22.9.2019 podzimní kolo - 3. a 4. závod v lovu ryb udicí
STŘEDOČESKÁ JUNIORKA.
Pro kategorie U 15 a U20.

Organizační výbor: ředitel závodu - ing. HRSTKA David PhDr.
hlavní rozhodčí - HOŠEK Martin
hlavní pořadatel - HAVLINA Jiří
garant za MO - ŠKRABÁNEK Michal
sponzor závodu -TUBERTINI
Soutěží se podle platného Soutěžního a Závodního řádu s
omezeními pro jednotlivé kategorie.
Patentka je zakázána. Závodníci soutěží na vlastní nebezpečí.
Místo závodu: Levý břeh řeky Labe, říční km. 893.800 - 894.200,
revír č. 411 053.
Voda mírně tažná(podle stavu vody a činnosti jezů), hloubka 1,5
až 4 m, dno opukové.
Výskyt ryb: Ouklej ob., cejn v., cejnek m., plotice ob. kapr ob.
Zem. poloha: N 50°10.466´ - E 015°00.892 Příjezd od Nymburka
po silnici č. 330 směr Sadská, cca 500 m za dopr. Značkou
Konec obce v levé zatáčce sjezd vpravo / od Sadské vlevo/ dále
podél zahradní kolonie, ihned za ní sjezd k Labi.
Parkovat je možno na několika místech na břehu u sektorů.
NEPARKOVAT NA LOUCE PŘED LABEM !
Při výjezdu od Labe k zahradní kolonii doporučuje pořadatel
přibrání poučené osoby, v místě je malý rozhled. Povolení k

vjezdu za dopr. značku Zákaz vjezdu na závod a trenink obdrží
řidiči na místě, pro trenink od 1.9. si vyžádejte u hl. pořadatele.
Náhradní místo: rybník v obci Chleby, revír místního významu č.
411 163/5 MO Nymburk, 1,9 ha., hloubka 1-1,5m, dno bahnité.
Výskyt ryb: cejn. v., cejnek m., plotice ob., karas stř., sumeček
am., kapr ob., amur b., lín ob.
Příjezd: po silnici č. 38. od Ml. Boleslavi na kraji Nymburka
odbočit vlevo (od Kolína za koncem Nbk vpravo) a dále Bobnice,
zde odbočit vpravo a za obcí opět vpravo směr Chleby. Ve
Chlebech opět vpravo. Rybník je ihned za obcí u silnice po levé
straně.
Zem. poloha: 50°13´16.867´´ N, 15°5´14.633´´ E
Časový rozvrh: -Sobota 21.9. : 08.30 - 09.00 - zápis a losování
09.30 - 10.50 - příprava
10.50 - 11.00- hrubé vnadění
11.00 - 14.00 - 3. závod
14.00 - vážení
Neděle 22.9. : 08.00 -08.30 - zápis a losování
08.30 - 09.50 -příprava
09.50 - 10.00 - hrubé vnadění
10.00 - 13.00 - 4. závod
13.00 - 15.30 - vážení a vyhlášení výsledků.
Každý závod bude započítán do celkového výsledku i vyhodnocen
samostatně. Lze se tedy zúčastnit i jediného závodu. Změny na
neděli 22.9. nahlaste pokud možno již v sobotu 21.9. Přihlášky
zasílejte na adresu: havlinajiri@seznam.cz tel.: 739 853 750 do
16.9..

