Závodní družstvo muškařů
MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm

pořádá

JARNÍ KOLO
2. LIGY - LRU muška

ve dnech

18. - 19. 6. 2022

POZVÁNKA
Vážení sportovní přátelé,
dovolujeme si vás pozvat na jarní kolo 2. ligy - LRU muška
které se uskuteční ve dnech 18. - 19. 6. 2022 ve Vsetíně na pstruhových revírech
Bečva Vsetínská 2 (473004) a 3 (473005).

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Bodovací komise:
Garant:
Trať:

Adam František		
Glaesner Zdeněk
Glaesner Zdeněk
Adam Jaroslav st.
Adam J.st., Zuzaňák Roman

ČASOVÝ PROGRAM
Pátek 17. 6. 2022
19:00 ...................................... Porada vedoucích, losování - Rybářský dům Vsetín
Na Dolansku 477, 755 01 Vsetín
(Parkování na neplaceném parkovišti u zimního stadionu)

Sobota 18. 6. 2022
7:00......................................... Rozdání bodovacích listů v rybářském domě Na Dolansku
07:30 - 09:00........................... Příprava na 1. závod.
09:00 - 10:30........................... 1. část dopoledního kola 1. závodu.
10:30 - 11:00........................... Čas na přechod při rotaci.
11:00 - 12:30........................... 2. část dopoledního kola 1. závodu.
12:30 - 14:00........................... Oběd.
14:00 - 15:00........................... Příprava na 2. závod.
15:00 - 16:30........................... 1. část odpoledního kola 2. závodu.
16:30 - 17:00........................... Čas na přechod při rotaci.
17:00 - 18:30........................... 2.část odpoledního kola 2. závodu.

Neděle 19. 6. 2022
07:30 - 08:30........................... Příprava na 3. závod.
08:30 - 10:00........................... 1. část dopoledního kola 3. závodu.
10:00 - 10:30........................... Čas na přechod při rotaci.
10:30 - 12:00........................... 2. část dopoledního kola 3. závodu.
12:00 - 13:00........................... Oběd.
13:00 - 14:00........................... Příprava na 4. závod.
14:00 - 15:30........................... 1. část odpoledního kola 4. závodu.
15:30 - 16:00........................... Čas na přechod při rotaci.
16:00 - 17:30........................... 2. část odpoledního kola 4. závodu.
18:30....................................... Vyhlášení výsledků
Pořadatelé si vyhrazují právo na případné změny časového programu podle vzniklé situace.
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ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. Pravidla
2. liga LRU muška proběhne podle Soutěžního a závodního řádu pro rok 2022. Jako hodnotitelné
budou uznány všechny druhy ryb od 150 mm mimo chráněné druhy.
Měří se největší ulovená ryba a dále počet kusů.
2. Charakteristiky závodních úseků
Závodní sektory:
Od lávky cyklostezky pod soutokem Bečvy se Senicí pod obcí Ústí u Vsetína po vodě po čističku
odpadních vod v místní části Na Poschlé (U cikánů).
Pozor – od horní hranice sektoru po vodě po velký splav nad Vsetínem v místní části Ohrada je revír
Bečva Vsetínská 3 – 473005, od splavu dolů je revír Bečva Vsetínská 2 – 473004.
Šířka toku 20 – 40 m, dno štěrkové a kamenité, střídání proudných a klidnějších úseků, hloubka až
1,5 m.
Výskyt ryb: pstruh potoční, pstruh duhový, lipan podhorní, jelec tloušť, jelec proudník, parma obecná,
ostroretka stěhovavá, plotice obecná ouklej obecná i pruhovaná.
Hájení: Zákaz tréninku na závodních úsecích dle SaZŘ 14 dní před závodem tj. od 4. 6. 2022 včetně.
Platí i pro náhradní revír.
Tréninková voda: Nad a pod závodním úsekem.
Náhradní voda: V případě velké vody se bude závod konat na náhradní vodě Lubina 2 P - 473 041,
v případě velké vody i tam pak bude zvolen náhradní termín na podzim.
3. Losování:
Losování proběhne v rybářském domě na adrese Na Dolansku 477, 755 01 Vsetín dle časového
programu. Při neúčasti družstva při losování toto proběhne za účasti hlavního rozhodčího a garanta,
za družstvo vylosuje hlavní rozhodčí.
4. Protesty:
Protesty se podávají s vkladem 1000 Kč. Všechny protesty musí být podány nejpozději jednu hodinu
po ukončení závodů a to hlavnímu rozhodčímu. Mohou být předneseny ústně, musí být však ihned
potvrzeny písemně. Námitky proti umístění a výsledkům musí být podány nejpozději 30 minut po
oficiálním vyhlášení výsledků. Protesty projedná rozhodčí komise ve složení: hlavní rozhodčí, garant
a tři předem zvolení zástupci družstev.
5. Ubytování a stravování:
Ubytování a stravování si zajistí každé družstvo samostatně.
Startovné: Podle platného Soutěžního a závodního řádu na rok 2022 bude vybírán startovní poplatek
ve výši 700,- Kč za soutěžní družstvo.
6. Ceny:
Nejlepší družstva i jednotlivci budou odměněni poháry a medailemi.
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7. Doprava:
Předpokládají se vlastní vozidla účastníků.
8. Přihlášky:
Přihlášky družstev zašlete emailem nejpozději do 4. 6. 2022 na adresu:
traviat22@email.cz, nebo tel.: 604 410 273.
9. Zvláštní upozornění:
Závodí se na vlastní nebezpečí.
Možnosti ubytování:
Autokemp U Splavu, Hovězí, http://www.kemphovezi.cz/
Mobil pan Potocký: 605 856 717
Ubytovna KAMU, Vsetín Trávníky, M. Václavka 1432, tel.: 571 412 084
Kemp Ranč Bystřička, www.kemp-bystricka.cz

Hodně závodních úspěchů přejí pořadatelé.
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