Mistrovství MRS Open 2017.
Moravský rybářský svaz, odbor LRU muška vás zve na otevřené mistrovství MRS, které se
koná v termínu 17.6.2017 na revíru Jihlava 5C –MRS PS Mohelno
Závodní úsek: Závodní úsek (sektory A a B) bude vytýčen na revíru Jihlava 5C - celý revír od tělesa
hráze Mohelno až po jez ve Lhánicích .
Hájení závodního úseku: Závodní trať bude pro závodníky a jejich doprovod uzavřena od 3.6.2017.

Tréninkové úseky:
Trénink závodníků je možný na revíru Jihlava 5B a 5A.
Pravidla: Závodí se podle platného Soutěžního a závodního řádu LRU-muška 2017.
Hodnotí se všechny ulovené ryby bez omezení velikosti s výjimkou ouklejky pruhované.
Hodnotí se systémem dle Závodního řádu bod 20/C počítáním ulovených ryb, zcela bez měření.
Při shodě úlovků dvou nejlepších závodníků bude jejich umístění 1,5, při shodě tří bude jejich umístění
1,75, při shodě čtyř 2 (a obdobně pro další umístění).
Závod se chytá systémem závodník – rozhodčí (bez externích rozhodčích).
Celkové pořadí bude stanoveno na základě součtu umístění v sektoru v každém kole. V případě rovnosti
součtu umístění rozhoduje celkový počet ulovených ryb. Ve shodě umístění a počtu ryb následuje
počet ulovených ryb v posledním kole (předposledním kole…). Pokud závodník nedosáhne úlovku,
bude mu přiděleno umístění podle počtu závodníků v sektoru.
ZÁVODNÍCI SOUHLASÍ S TÍM, ŽE ZÁVODÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
Protesty: Protest je možno podat písemně po složení zálohy 1000,- Kč, nejpozději do 30 min. po
skončení závodu.
Startovné: 500,- Kč na závodníka. Startovné bude hrazeno v hotovosti před losováním.
Přihlášky: uzávěrka přihlášek je 11.6.2017. Přihlásit se lze emailem na adrese
antonin.pesek@seznam.cz Přihláška je platná po potvrzení zpětným emailem.

Organizační pokyny:
Místo konání závodu a losování:

Losování a zahájení závodu proběhne v sobotu 17.6. v 6:30h u

mostu v Mohelně.
Kontakt: Antonín Pešek – 602790520

Časový harmonogram závodu:
Sobota 17. 6. 2017
06:30 - 07:00 Oficiální zahájení závodu a losování
07:00 - 08:00 Příprava na závod
08:00 - 08:50 Skupina A, B 1.závod
09:00 - 09:50 Skupina C, D 1. závod
10:00 - 10:50 Skupina A, B 2. závod
11:00 - 11:50 Skupina C, D 2. závod
11:50 - 12:50 Přestávka
13:00 - 13:50 Skupina A, B 3. závod
14:00 - 14:50 Skupina C, D 3. Závod
15,00 - 15,50 Skupina A, B 4. Závod
16,00– 16,50 Skupina C, D 4. závod
18,15 – 19,00 Vyhlášení výsledků

Mušce zdar

Antonín Pešek SO LRU muška MRS

