Mistrovství České Republiky
juniorů v LRU muška – řeka
19. - 21. 5. 2017

POZVÁNKA
MO ČRS Chotěboř, zastoupená Jiřím Pejcharem, ve spolupráci s MO
ČRS Slatiňany si Vás dovoluje pozvat na Mistrovství České republiky
juniorů v LRU muška – řeka, které se uskuteční ve dnech 19. – 21. 5.
2017 na revíru Chrudimka 3P - 453 014. Na tomto revíru se uskutečnilo
MČR řeka senioři 2015 a MSJ 2009.
Garant závodu: Ing. Petr Staněk
Hlavní pořadatel: Jiří Pejchar
Hlavní rozhodčí: Rostislav Oliva

Popis revíru - Chrudimka 3P - 453014
- závodní úsek bude vytýčen od mostu v obci Svídnice pod vodní nádrží Práčov až
po jez Janderova mlýna v Presech pod městem Slatiňany. Budou vytýčeny dva
sektory 1 a 2. Závodníci budou rozděleni do skupin A, B, C, D.
- tréninkový úsek - revír Chrudimka 4P - 453 015. Od Libkovského splavu 1 km nad
mlýnem v Mezisvětí až po lávku nad retenční nádrží Padrty. Trénink pro závodníky
a jejich doprovod, na závodním úseku, není možný od 6. 5. 2017!
- Na revíru jsou hlavními lovnými rybami pstruh potoční, pstruh duhový, jelec tloušť a
jelec proudník, lipan podhorní.
- šířka toku je 8 – 10m, hloubka se pohybuje od 0,1 – 1m
- dno je převážně kamenité místy porostlé vodními rostlinami a sem tam i bláto 
- tok řeky je proudný proložený táhlými tůněmi
- břehy jsou přístupné pěšky, autem i na kole  (dbejte pokynů pořadatele ohledně
parkování!!!)

Závod proběhne podle platného závodního řádu LRU muška pro 2017 systémem bez
měření ryb. V každém kole může závodník změřit libovolný počet ryb. Hodnotit se
budou všechny ulovené ryby v délce větší než 150 mm.
Ubytování není pořadatelem zajišťováno.
Doporučujeme: Pension U Zámku Slatiňany, Hostinec Obora Slatiňany, Bonet
Motorest Slatiňany, Ubytovna SK Spartak Slatiňany.

Startovné včetně dvou obědů je 350,-Kč u bude se vybírat při prezentaci. Cena
oběda pro doprovodné osoby je 160,- Kč za oba dva dny.
Prezentace proběhne 19. 5. 2017 v Hotelu U Zámku Slatiňany. (u mostu hlavní
silnice 37 přes řeku Chrudimku)
Závazné přihlášky zasílejte do 14. 5. 2017 na e-mail: zaj.ou.vel.14@seznam.cz
Jakékoliv informace podá Jiří Pejchar tel.: 00420 775 141 402

PŘIHLÁŠKA
Vysílající územní svaz:

Závodníci:
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) -

Doprovodné osoby:
1) 2) 3) 4) 5) -

Oběd pro závodníky je počítán automaticky!

Počet obědů pro doprovodné osoby:

Program závodu
Pátek 19. 5. 2017
18,00 - 20,00 hod. 20,00

prezentace - Pension U Zámku Slatiňany
zahájení MČRJ 2017 - Pension U Zámku Slatiňany
losování a porada kapitánů

Sobota 20. 5. 2017
8,00 – 9,00

příprava na závod

9,00 – 12,30

1. závod skupin A, B (C, D měří)
- rotace v sektoru 30 minut

12,30 - 14,30

oběd na sektoru (doveze pořadatel)

14,30 – 18,00

1. závod skupiny C, D (A, B měří)
- rotace v sektoru 30 minut

Neděle 21. 5. 2017
7,30 – 8,30

příprava na závod

8,30 – 12,00

2. závod skupin C, D (A, B měří)
- rotace v sektoru 30 minut

12,00 - 13,30

oběd na sektoru (doveze pořadatel)

13,30 – 17,00

2. závod skupiny A, B (C, D měří)
- rotace v sektoru 30 minut

18,00

vyhlášení výsledků a ukončení MČRJ 2017

Pořadatelé závodu přejí všem účastníkům úspěch při sportovním
lovu a krásné rybářské zážitky!

