POZVÁNKA
MO ČRS Kolín RIVE
pořádá z pověření Rady ČRS a SO LRU
v termínu 21. - 22. 9. 2019

1. LIGU
v lovu ryb udicí na plavanou

ve Veletově na řece Labi

Místo konání: Labe 24A, revír 411056, Veletov

Červená je barva závodního úseku, žlutá je cesta z hlavní silnice

Organizační pokyny:
1. Maximální množství krmiva na jeden závod je stanoveno dle platného závodního řádu na
20 l a množství živých nástrah a návnad na 2,5 l. Před začátkem závodu bude provedena
kontrola dle platného závodního řádu.
2. Ryby budou po zvážení nepoškozeny vráceny vodě.
3. Při tréninku je zakázáno sakování ryb!!!
4. Ubytování si jednotlivá družstva zajišťují sami.
5. Závodí se dle platného závodního a soutěžního řádu pro rok 2019 schváleného SO LRU.
6. Na závodním úseku je zakázáno vjíždět na louky a do polí, parkování vozidel pouze podél
cesty na straně u Labe a na pořadatelem určených místech!!!!
7. Závody se konají za každého počasí.
8. Případné drobné časové změny programu vyhrazeny
9. K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady: registrace s platnou známkou, platná
povolenka k rybolovu, legitimace člena ČRS (MRS), platný státní rybářský lístek.
Popis závodního úseku:
Pravý břeh Labe u obce Veletov. Voda mírně tažná, hloubka 3 až 4 metry, dno štěrkopísčité,
místy bahnité, břehy upravené, svažité, bez vyšší vegetace. Šířka řeky je cca 60 metrů.
V úlovcích převládá: cejnek malý, cejn velký, podoustev, plotice, ouklej.
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Ředitel závodu: František Machač
Garant závodu: Radek Zahrádka
Hlavní rozhodčí: Libor Schauer
Bodovací komise: Aleš Flanderka
JURY bude určena z řad trenérů a vedoucích družstev
Časový rozvrh
Pátek 20. 9. 2019
12.00 – 18.00 oficiální trénink
Sobota 21. 9. 2019
08.00 – 09.00
09.00 – 10.00
11.00 – 12.50
11.55
12.50 – 13.00

sraz závodníků na závodní trati, PREZENTACE
zahájení, losování 1. závodu
příprava závodníků
5 minut do kontroly
krmení

13.00 – 17.00
17.00

1. závod
vážení úlovků

Neděle 22. 9. 2019
07.30 – 08.00
08.00 – 08.30
09.00 – 10.50
09.55
10.50 – 11.00
11.00 – 15.00
15.00
16.30

sraz na závodním úseku
losování 2. závodu
příprava závodníků
5 minut do kontroly
krmení
2. závod
vážení úlovků
vyhlášení výsledků

Pořadatel si vyhrazuje právo změny v časovém programu po poradě s vedoucími družstev a
garantem závodu.
Závodníci soutěží na vlastní nebezpečí!!!
Pro účastníky je zajištěno občerstvení – Novas 😊!
POZOR!!! Silnice mezi Kolínem a Třemi Dvory je uzavřena. Zvolte tedy při plánování cesty
jinou trasu, ušetříte si čas
.

