MK Akvarest Říčany z.s.
MRS MO Nová Ves

JIHLAVSKÝ POHÁR
MK AKVAREST
IX. ROČNÍK
13. 5. 2017

MK AKVAREST Říčany z.s. a MO MRS Nová Ves vás zvou na
IX. ročník říčního závodu jednotlivců
JIHLAVSKÝ POHÁR MK AKVAREST

Závodní úsek:
Závodní úsek (sektory I a II) bude vytyčen na revíru
Jihlava 5B (číslo revíru 463028).
Závodní úsek tvoří peřejnatý tok střídaný hlubšími
tůněmi, dno kamenité, šířka toku 10 - 20m, hloubka
30 - 150 cm, porost lakušníku a zelené řasy, břehy
přístupné.
Upozorňujeme závodníky, že na některé části
závodního úseku je nutný delší pěší přechod.

Výskyt ryb: pstruh obecný, pstruh duhový, siven
americký, sporadicky jelec tloušť, jelec proudník,
lipan podhorní, parma obecná, ostroretka
stěhovavá a ostatní bílé ryby.

Hájení závodního úseku:
Závodní trať je pro závodníky a jejich doprovod uzavřena od 8.5.2017.

Tréningové úseky:
Tréning závodníků je možný ve spodní části revíru Jihlava 5B od mostu Biskoupky - Ivančice po
toku, případně na sousedních revírech Jihlava 5A a 5C.

Pravidla:
Závody proběhnou podle platného Soutěžního a závodního řádu LRU-muška.
Hodnotí se všechny ulovené ryby o minimální délce 150 mm.
Hodnocení bude provedeno dle odstavce 20, bodu B) Soutěžního a závodního řádu, tj.
počítáním ulovených ryb bez nutnosti měření každé ulovené ryby. Závodník musí
v každém kole změřit alespoň jednu (první) rybu. Závodník může v každém kole změřit
libovolný počet ryb.
Závod se chytá systémem závodník – rozhodčí (bez externích rozhodčích). Závod proběhne dle
níže uvedeného časového harmonogramu.
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Celkové pořadí bude stanoveno na základě součtu umístění v sektoru v každém kole. V případě
rovnosti podle celkového počtu ulovených ryb a dále podle největší ulovené ryby. 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:
1000,- Kč na závodníka (junioři do 15-ti let 500,- Kč)
Ve startovném je zahrnuta večeře v pátek 12. 5. 2017, obědový balíček a večeře po skončení
závodu.
Připravena je řada hodnotných cen.
Startovné je nutné uhradit do 5. 5. 2017.
Startovné posílejte:
- poštovní poukázkou na adresu Aleš Divácký, Rosická 141, 664 82 Říčany
- převodem na účet č. 43-4169010237/0100

Přihlášky:
Uzávěrka přihlášek je 5. 5. 2017.
Přihlásit se lze emailem na adrese jakub.vach@email.cz.
Přihláška je platná po uhrazení startovného.
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Organizační pokyny:
Losování:
Losování proběhne v pátek 12. 5. 2017 od 18.00 hodin v jídelně tábora Teplštejn.
Místo srazu:
Prezentace, rozdání bodovacích listů a zahájení závodu proběhne v sobotu 13. 5. 2017 od 6,00
hodin v jídelně tábora Templštejn.
(Příjezd k táboru od obce Biskoupky podél řeky.)
Večeře, vyhlášení výsledků:
Večeře bude zajištěna v jídelně tábora Templštejn, kde proběhne rovněž vyhlášení výsledků.
V případě potřeby nás kontaktujte na níže uvedených telefonních číslech:
Jakub Vach

602 568 128; Aleš Divácký

776 244 886
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Časový harmonogram závodu:
Pátek 12. 5. 2017
18:00

losování v táboře pod Templštejnem.

19:00

večeře

Sobota 13. 5. 2017
06:00 - 06:45

Prezentace, předání bodovacích listů

06:45 - 07:00

Oficiální zahájení závodu

07:00 - 08:00

Příprava na závod

08:00 - 09:00

Skupina A, B 1.závod

09:15 - 10:15

Skupina C, D 1. závod

10:30 - 11:30

Skupina A, B 2. závod

11:45 - 12:45

Skupina C, D 2. závod

12:45 - 13:30

Oběd

13:30 - 14:30

Skupina A, B 3. závod

14:45 - 15:45

Skupina C, D 3. Závod

16,00 - 17,00

Skupina A, B 4. Závod

17,15 - 18,15

Skupina C, D 4. závod

19,00

Večeřě

19,30 – 20,00

Vyhlášení výsledků

Pořadatelé si vyhrazují právo na případné změny časového programu.
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