MO ČRS Mělník
Z pověření Sportovního odboru LRU-muška SÚS
Vás zve na
Krajský přebor muška 2022
Termín:

Sobota 4.6.2022

Závodní úsek:

Vltava 1 (411093) na pravém břehu 400m nad a 800m pod Lávkou v Lužci nad
Vltavou. Řeka je široká cca 50m, hloubka do 2m, s výskytem ryb parmového
pásma. Brodí se cca 1/3 řeky (ostrůvky atp.)

Tréninkový úsek:

Pod jezem ve Vraňanech, nebo levý břeh v Lužci nad Vltavou (bráno po toku
řeky)

Podmínky:

soutěží se dle SaZ řádu 2022
Hodnotí se všechny druhy ryb od 150mm mimo oukleje obecné! Chytá se
systémem závodník - rozhodčí a každá ryba se měří přesně na mm a za
každou ulovenou rybu je bonifikace 100 bodů. Závodník je oprávněn vzít si
rozhodčího na ostrov, pokud tam jde přebrodit (do průtoku Vraňany cca 60
cbm) a během závodu pozici změnit i zpět na břeh (upřesníme při losování).
Při lovu je povolen streamer. Všechny ryby se pouštějí ihned po změření a
zapsání zpět do vody. O vítězi rozhodne nejnižší součet umístění ze čtyř kol
závodů.
Matice rotací bude upřesněna podle počtu přihlášených závodníků.

Startovné:

200,- Kč za osobu (při prezentaci) – součástí závodu je snídaně a oběd

Sraz:

6:00 – 6:30 U rybářské boudy - Nábřežní 60, Lužec nad Vltavou

Harmonogram:
6:30- 7:00 losování (na rotaci je vždy 10 min.) - SNÍDANĚ
7:00 – 8:00 PŘÍPRAVA NA ZÁVOD
8:00 – 9:00 1.kolo skupina A
9:10 – 10:10 1.kolo skupina B
10:20 – 11:20 2.kolo skupina A

11:30 – 12:30 2.kolo skupina B
12:30 – 13:50 PŘESTÁVKA NA OBĚD
13:50 – 14:50 3.kolo skupina A
15:00 – 16:00 3.kolo skupina B
16:10 – 17,10 4.kolo skupina A
17:20 - 18:20 4.kolo skupina B
19:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Přihlášky zasílejte do 1.6. na xmac@seznam.cz
Sektory budou vytyčeny dle počtu přihlášených závodníků bez zálohy místa.
Těšíme se na bohatou účast.
Náhradní revír pstruhový stoják Pšovka 1 Baraba (při průtoku nad 105 CBM v profilu Vraňany)
Ubytování doporučujeme cca do 10 km kemp Mělník a nebo u Tajčů Vlíněves, U Matýska Dědibaby
(na sraz se musí přejít lávka)
Za MO ČRS Mělník Marek Macholda – tel: 774 453 545

