MO Rokycany ve spolupráci s MO Horažďovice vás zvou na 9 ročník

ZÁPADOČESKÝ POHÁR

na řece Otava 5 A ve Velkých Hydčicích, dne 2.6.2019
Pravidla závodu:
Závod proběhne jako závod jednotlivců podle platného závodního řádu pro rok 2019. Polovina
závodníků vždy chytá a druhá polovina měří. Závod bude rozdělen na dva sektory I. II. Závodníci
budou rozlosováni do čtyř skupin A, B, C a D. Závod je tříkolový, kde jedno kolo trvá 1 hodinu a 15
minut. Po ukončení kola je 15 minut přestávka, kdy závodník zůstává na místě jako rozhodčí. Systém
rotace a hodnocení bude upřesněn během prezentace. Trénink povolen do 19.5.2019
Doporučení – svačinu, pití, tužku a hodinky sebou!
Charakteristika tratě:
Otava 5A je P- revír 433031 - Šířka 20-50 m, průměrná hloubka 0,5 m s kamenitým dnem.
Výskyt ryb: lipan, pstruh obecný, jelec proudník, jelec tloušť, pstruh duhový.
I SEKTOR - začátek asi 300 m nad strážním domkem nad Velkými Hydčicemi k fa .Hasit
II SEKTOR – od fa. Hasit až pod fotbalové hřiště ve Velkých Hydčicích

Hodnocení: Minimální stanovená míra je od 150 mm. Hodnocení bude provedeno dle odstavce
20, bodu B) Soutěžního a závodního řádu - počítáním ulovených ryb bez nutnosti měření každé
ulovené ryby. Každý závodník je povinen změřit první ulovenou mírovou rybu v každém kole.
Hodnoceno bude každé kolo zvlášť v rámci sektorů. Celkové pořadí bude stanoveno na základě
součtu umístění za tři kola závodu, při shodném součtu umístění rozhoduje celkový počet
úlovků, pak případně největší ryba.

Prezentace a vyhlášení výsledků:
Sraz a prezentace závodníků je v 6:00 až 6:45 u KD ve Velkých Hydčicích , vyhlášení výsledků
19:00-19:30 Tam též .
Přihlášky a startovné:
Přihlásit se můžete do 30.5.2019 u Vojtěcha Ungra
- mailem vojtaungr@gmail.com, zprávou přes Facebook nebo tel. 777 407 978
Startovné činí 500 kč pro dospělé a 300 kč pro juniory do 18let.
Možno poslat na účet po osobní domluvě.
Počet závodníků je maximálně 44

Rozpis závodu:
1. závod skupina A a B 8:00 – 9:15
1. závod skupina C a D 9:30 – 10:45
2. závod skupina A a B 11:15 – 12:30
přestávka
2. závod skupina C a D
3. závod skupina A a B
3. závod skupina C a D

12:30 – 14:00
14:00 – 15:15
15:30 – 16:45
17:15 – 18:30

Možnost zamluvení oběda v KD v Hydčicích (do přihlášek )

Činovníci závodu:
Ungr Vojtěch - ředitel závodu
Kanta Josef - Garant, sektorový rozhodčí
Pech Jiří - sektorový rozhodčí
Závodník vstupuje do závodu na vlastní nebezpečí a mel by mít platnou povolenku k lovu na daném
revíru
Pořadatelé si vyhrazují právo na případné změny v časovém harmonogramu dle vzniklé situace.
Srdečně Vás zvou pořadatelé akce, a těšíme se na Vaši účast!

Josef Kanta a Vojtěch Ungr za MO ROKYCANY

