MO ČRS Vinohrady Vás zve na

III. ročník závodu Sázavský tloušť

Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat
na říční závod LRU muška, jež se uskuteční ve dnech
21.8. - 23. 8. 2020 na revíru 401 011 (Sázava 5)
• Ředitel závodu: David Chlumský
• Garant závodu: Zdeněk Glaesner
• Hlavní rozhodčí: Pavla Langerová
• Sektoroví rozhodčí: Petr Langer, Pavla Langerová
• Bodovací komise: Pavla Langerová

Pravidla závodu
Soutěží se dle platného závodního řádu LRU muška pro rok 2020. Hodnotí se každý
úlovek s minimální mírou 150 mm.
Soutěží se systémem: Jako hodnotitelné budou uznány všechny druhy ryb od 150 mm
(1 mm = 1 bod + 100 bodů za každou hodnotitelnou rybu).
Tzn., budou se měřit všechny ryby.
Závod proběhne systémem vzájemného samorozhodování závodník – rozhodčí.
Závodit se bude na třech sektorech. Závodníci budou rozděleni do šesti skupin po osmi
(každý závodník 3x 1,5 hod. závodí a stejný čas měří).

Prvních dvanáct závodníků z loňského žebříčku se bude nasazovat (tzn.
dva do každé skupiny)
Protesty
Lze podávat pouze písemnou formou nejpozději jednu hodinu po ukončení závodu se
vkladem 1000,- Kč. Protesty budou projednávány v pětičlenné rozhodčí komisi, která
bude vytvořena při poradě. V případě zamítnutí protestu se poplatek nevrací.
Startovné a strava
Činí 400,- Kč za závodníka
Strava není zajištěna, avšak v sobotu večer se bude grilovat. Kdo bude mít zájem o kus
grilovaného masa, požádáme o 100,- Kč navíc. Na tuto částku nebude poskytnut příjmový
doklad.
Nejlepší závodníci z první desítky výsledkové listiny se mohou těšit na ceny od firmy
Hends Products aj.
Ubytování
Ubytování je zajištěno v kempu Sport-areál Samopše (49.8518969N, 14.9199189E).
Dohodnutá cena za noc včetně lůžkovin činí 250,- Kč / osobu. Je zde možnost objednávky
snídaně za cenu 95,- Kč (stačí v pátek na místě)
Kontakty na ubytování info@sport-areal.cz , +420 724 818 057,+420 724 101 110.
.

Závodní trať
Šířka toku 10–25 m, dno převážně kamenitopísčité, hloubka 0,30 - 1,80 m. Břehy přírodní,
přístupné po celé závodní trati. Všechny úseky jsou za normálních stavů broditelné.
Tréninkové úseky v době hájení závodních tratí jsou situovány na mimopstruhových
revírech Sázava 4 a 5 pod a nad vytyčením závodních tratí.
Výskyt ryb
jelec tloušť, jelec proudník, plotice obecná, ouklej obecná, parma říční, okoun říční, štika
obecná, bolen dravý, cejn velký, kapr obecný …
Sektor I:
MP revír Sázava 5 od jezu v Ledečku až téměř do konce chatové oblasti. Orientační plán
vytyčení je na přiložené mapě. Přibližná délka úseků je 150 m. Prosím respektujte značení
o začátku soukromého pozemku a dále již svá auta neparkujte. Sektor I navazuje na
sektor II.
SektorII a III:
MP revír Sázava 5 v obci Přívlaky. Orientační plán vytyčení je na přiložené mapě.
Přibližná délka úseků je 150 m. Na mapě je vyznačena žlutě příjezdová cesta na horní
čísla na sektoru II. Sektor III navazuje na sektor II.
Trénink
Trénink na závodních úsecích je zakázán od 9. 8. 2020 včetně.
Povolenky
Všichni závodníci musejí mít pro závod platnou povolenku! V případě zájmu zavolejte
Davidovi Chlumskému.
Přihlášky a platba startovného
Zasílejte nejpozději do 1. 8. 2020 na e-mail: d.chlumsky@seznam.cz (David Chlumský)
tel.: 733 332 067

Startovné + případných 100 Kč za grilované maso zasílejte na
č. ú. 670100-2214166195/6210
Ve zprávě pro příjemce uveďte jména závodníků, za které
startovné platíte. Děkujeme!
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.
ZÁVODNÍCI ZÁVODÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

Harmonogram závodu

• Pátek 21. 8. 2020:
• 19:00 – 21:00 prezentace a losování – Sport- areál Samopše
(Poznámka: Příjezd všech účastníků v pátek není nutný. Pokud by radši někdo přijel až v
sobotu ráno, nevidíme v tom žádný problém, bude vám vylosováno přítomnými závodníky.)

Sobota 22. 8. 2020:

• 08:00 – 09:30 I. závod/první část (skupiny – A, B, C)
• 09:30 – 10:15 výměna stanovišť
• 10:15 – 11:45 II. závod/druhá část (skupiny – D, E, F)
• 11:45 – 14:00 přestávka – oběd
• 14:00 – 15:30 III. závod/první část (skupiny – D, E, F)
• 15:30 – 16:15 výměna stanovišť
• 16:15 – 17:45 IV. závod/druhá část (skupiny – A, B, C)

Neděle 23. 8. 2020:

• 09:00 – 10:30 V. závod/první část (skupiny – D, E, F)
• 10:30 – 11:15 výměna stanovišť
• 11:15 – 12:45 VI. závod/druhá část (skupiny – A, B, C)

• 15:00 vyhlášení výsledků – louka u mostu v Ledečku

Dle stanovených nařízení musí každý účastník vyplnit toto prohlášení:
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………….
datum narození:……………………………………………………………………………………
bytem trvale:……………………………………………………………………………………
1. Prohlašuji, že se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky
virového infekčního onemocnění (například horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a
čichu).
2. Není mi též známo, že bych v posledních 14 kalendářních dnech přišel do styku s fyzickou
osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo osobou podezřelou z nákazy, ani mi není
nařízeno karanténní opatření v souvislosti s onemocněním koronavirem COVID-19, nebyl
jsem v zahraničí posledních 14 dní ani mí nejbližší příbuzní.
3. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením,
abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na sportovních akcích.
4. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo
pravdivé.
V………………………. dne…………………….
………………………………………………
……
podpis

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje
alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s
ní žije ve společné domácnosti.
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