Propozice na 1. kolo JIHOČESKÉHO KRAJSKÉHO PŘEBORU 2015
(JIHOČESKÁ FEEDERLIGA)

Odbor LRU feeder Jihočeského územního svazu s pověřením Rady ČRS,
SO LRU plavaná samostatná sekce feeder,
JčÚV ČRS a ve spolupráci s MO ČRS České Budějovice 1
si Vás dovolují pozvat na závod v lovu ryb udicí

1. kolo jihočeského krajského přeboru 2015
Termín závodu: 11. 4. 2015
Místo závodu:
Revír
evír 421 075 Vltava 23, trať se nachází na pravém břehu hlavního toku řeky Vltavy v k.ú. Hluboká nad
Vltavou. Délka tratě cca 300
00 m. Voda mírně tažná až tažná, hloubka 2 - 4 m, svah břehu mírný, travnatý.
Výskyt běžných druhů ryb nížinného pásma: především cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, dále
podoustev říční, jelci, ouklej obecná,, kapr obecný.
obecný

Organizační výbor:
Ředitel závodu: Radek Křenek
Garant závodu: Vítězslav Toman
Hlavní rozhodčí:
Jury: bude ustanovena před začátkem závodu
Dohled: RS ČRS MO České Budějovice 1
Časový harmonogram:
Sobota 11.4.2015
06:00
Sraz, prezentace, losování obou kol závodu
06:30
Přesun k sektorům
06:45
1. signál - příprava, vstup do sektorů
08:20
2. signál - krmení
08:30
3. signál – začátek 1. kola závodu
11:25
4. signál - 5 min. do konce 1. kola závodu
11:30
5. signál - konec 1. kola závodu – vážení
12:30
1. signál - příprava, vstup do sektorů
13:35
2. signál základní krmení
13:45
3. signál – začátek 2. kola závodu
16:40
4. signál - 5 min. do konce 2. kola závodu
16:45
5. signál - konec 2. kola závodu – vážení
17:45
Vyhlášení výsledků, předání cen

Pravidla závodu:
Závod probíhá podle ustanovení Závodního a Soutěžního řádu sekce LRU feeder, v platném znění pro rok
2015:
1. Celkové množství návnad je omezeno na 12 litrů.
2. Celkové množství povolených živých návnad a nástrah je omezeno na 2,5 litru na jedno kolo, z toho
maximálně 0,5 litru malé patentky, 1/8 litru (nejmenší odměrka) velké patentky.
3. Závodníci mohou krmit
it pouze krmítkem.
krmítkem
K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady: platný
latný státní rybářský lístek, legitimace člena ČRS
(MRS), platná povolenka k rybolovu na revír 421 075 Vltava 23.
ZNALOST ZÁVODNÍHO ŘÁDU
ÁDU LRU FEEDER 2015 JE NUTNÁ!!!
Jsou v něm obsažena veškerá závodní pravidla. Ke stažení na www.rybsvaz.cz
Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně
doprovodu a diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého
do 15-ti
ti let ručí rodiče, nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na
majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát
všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu.
Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.
Startovné:
Je možné se přihlásit na všechny 4 kola krajského přeboru.
přeboru. Pak startovné činí 250
250,- Kč a bude hrazeno
najednou v plné výši na začátku toho závodu (1. kolo).
V opačném případě 100,- Kč na jednotlivý závod.
závod
Přihlášky:
Na e-mail vitezslav.vaclav.toman@gmail.com,
vitezslav.vaclav.toman@gmail.com nebo na mobil: +420 728 660 278.
Ubytování závodníků:
Pořadatel
ořadatel ubytování závodníkům nezajišťuje.
Občerstvení na závodním úseku nebude zajištěno.
Cesta na závodní úsek: 49°2'43.155"N, 14°26'50.531"E
http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.4473444&y=49.0451319&z=14&source=muni&id=559

