ČRS MO Strakonice a
RSK České Budějovice
Vás srdečně zve
na
juniorský pohárový závod

„O pohár Milana Januse“
který se uskuteční
na revíru Vltava 29
od 10-12.5.2019

PROPOZICE
1. Organizační výbor:
garant soutěže: RNDr. Milan Hladík
ředitel soutěže: Martin Vlk ml.
hlavní rozhodčí: Martin Musil ml.
sektorový rozhodčí: Jan Wittner st.

2. Účastníci
Závodu se může zúčastnit každý, kdo se přihlásí do 6. 5. 2019 na email: wimpy96@seznam.cz
Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí!!!!

3. Pravidla
Závod jednotlivců proběhne podle platného Soutěžního a závodního řádu pro rok 2019.
Hodnoceny budou všechny úlovky od 200 mm. Měří se každá ryba (1mm-1 bod) plus
bonifikace 100 b za každý úlovek. Rozhodčí tedy zapisuje do bodovací karty každý mm. O
pořadí v sektoru rozhoduje počet bodů. V případě stejného počtu bodů, rozhoduje o pořadí v
sektoru největší ulovená ryba. O celkovém pořadí v soutěži v případě shodného součtu umístění
rozhoduje počet bodů, a pokud i ten bude shodný, tak největší ulovená ryba.

Na sektoru B – je povoleno lovit pouze na jednu mušku!!!!!

4. Protesty
Lze podávat pouze písemnou formou do 60 minut po skončení každého závodu s vkladem
1000,- Kč. Protesty budou projednávány v pětičlenné rozhodčí komisi. V případě zamítnutí
protestu se poplatek nevrací

5. Startovné
Bude vybíráno při prezentaci závodníků ve výši 1000,- Kč za závodníka.
V ceně jsou pro závodníky dva obědy na penzionu Herbertov + večerní raut (sobota večer).

6. Trénink
Trénink závodníků v závodním úseku je povolen pouze do 26. 4. 2019
Výskyt ryb: pstruh obecný, pstruh duhový, jelec tloušť, plotice obecná, okoun říční, jelec
proudník

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Pátek
Zahájení závodu: 19:00 (penzion Herbertov)
Losování a porada kapitánů: 20:00

Sobota
Kolo

přechod

1. rotace

2. rotace

Ranní (A a B)

09:00 – 10:30

30 min

11:00 – 12:30

Odpolední (C a D)

15:00 – 16:30

30 min

17:00 – 18:30

Neděle
Kolo

1. rotace

přechod

2. rotace

Ranní (C a D)

08:00 – 09:30

30 min

10:00 – 11:30

Odpolední (A a B)

13:30 – 15:00

30 min

15:30 – 17:00

Vyhlášení výsledků: 18:00 (Penzion Herbertov)

Ubytování a strava:

Pořadatel doporučuje penzion Herbertov (http://www.penzionherbertov.cz/) z důvodů stravy,
losování a porad.
V ceně startovného jsou dva obědy pro závodníky na Penzionu Herbertov a sobotní večerní
raut.
Trenéři a doprovod si stravu (pokud boudou mít zájem) nahlásí a zaplatí při příjezdu na
ubytování.

Přihlášky:
Přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 6. 5. 2019 na email: wimpy96@seznam.cz

Kontakt na pořadatele:
Vlk Martin
Mobil: +420 775 148 342
email: wimpy96@seznam.cz

MAPY
Závodní sektor A: Vltava 29 – Čertovy kameny (vrchní)
https://www.google.cz/maps/@48.6355041,14.2722622,14.99z

Závodní sektor B: Vltava 29 – Čertovy kameny (spodní)
https://www.google.cz/maps/@48.640583,14.275879,15z

