MO SRZ v Púchove
v spolupráci s

Púchovským klubom prívlače
Vás srdečne pozývajú
na 10. ročník bodovaných pretekov
v love rýb udicou - prívlač

13.10.2018

Propozície preteku
Termín konania : 13.10.2018
Miesto konania : VN IHRIŠTE 3-5070-1-1 č.2
(

VN IHRIŠTE sa nachádza približne 5km od Púchova smer Zlín. Na

začiatku obce Púchov -

Vieska Bezdedov odbočka vpravo, smer

Ihrište, Hoštiná. Za obcou Ihrište, po strmom stúpaní,odbočiť vľavo na
príjazdovú komunikáciu k VN IHRIŠTE. Parkovanie vozidiel na lúke nad
VN.

)

Organizačný výbor :

Riaditeľ preteku

– R. Šajdák

Hlavný rozhodca

– P.Kadlec

Garant rady SRZ

– R. Crkoň

Technický vedúci

– R. Šajdák

Bodovacia komisia

– P.Kadlec, J.Václavík,
J.Smatana

Technické pokyny :
Preteká sa v disciplíne LRU – prívlač podľa pravidiel pre konanie
pohárových pretekov, vydaných odborom pre športovú činnosť pri Rade
SRZ. Číslovanie bude jednoznačne označené v súlade so súťažnými
pravidlami LRU – prívlač. Bodovanie podľa pravidiel na pstruhových
vodách.

Pretekárska trať :
Trať je postavená na VN IHRIŠTE. Hĺbka nádrže je 1 - 6 m
v mieste pretekárskej trate. V celej dĺžke vytýčenej pretekárskej trate nie
je možné brodenie. Dno nádrže je čiastočne bahnisté a čiastočne tvrdé.
Brehy nádrže sú upravené, miestami sa vyskytujú stromy a kríky. Na
niektorých miestach je nutné použiť podberák s dlhou rúčkou. Prístupové
miesta k stanovištiam pretekárov sú vyznačené.

Štáb preteku :

Štáb preteku bude umiestnený pri rybníku, prípadne

v rybárskej chate.

Výskyt rýb : Pstruh

dúhový, potočný, zubáč , šťuka, ostriež, jalec,

sumec, úhor.

Náhradná trať : Nie je určená.
Časový rozpis :
Sobota 13.10.2018 6:00 – 7:15 Kontrola účasti, losovanie a odovzdanie
bodovacích preukazov, nástup pretekárov a otvorenie preteku.
7:45 – 8:30

I.kolo preteku A

8:45 – 9:30

I.kolo preteku B

9:45 – 10:30

II.kolo preteku A

10:45 – 11:30

II.kolo preteku B

11:30 – 13:15

Obednajšia prestávka

13:15 – 14:00

III.kolo preteku A

14:15 – 15:00

III.kolo preteku B

15:15 – 16:00

IV.kolo preteku A

16:15 – 17:00

IV.kolo preteku B

Vyhodnotenie preteku :
a ocenenie súťažiacich

18:00 – vyhlásenie výsledkov

Štartovné : 20,- € na osobu.
Obed : Pre pretekárov v cene štartovného.
Ceny : 1. miesto : pohár a vecná cena
2. miesto : pohár a vecná cena
3. miesto : pohár a vecná cena
4. – 5. miesto: vecná cena

Záverečné ustanovenia :
 Počet pretekárov je limitovaný. Všetci pretekári súťažia na vlastnú
zodpovednosť.
 Termín uzávierky prihlášok do súťaže je 3.10.2018. Prihlášky
posielajte na adresu:Robo Crkoň, ul.1.mája 901/15, 020 01 Púchov
 Štartovné je potrebné uhradiť na adresu : Robo Crkoň, ul. 1.mája
901/15, 020 01 Púchov tel. 0903442047, alebo na účet:
 IBAN - SK 04 1111 000 000 144 7917 004, BIC – UNCRSKBX,
 do správy pre prijímateľa napísať meno pretekára !!!.
 Organizačný výbor bude akceptovať písomné aj telefonické
prihlášky do súťaže s tým, že za pretekárov neprítomných na
žrebovaní bude žrebovať v ich mene hlavný rozhodca.
 Ubytovanie : Ubytovňa SISI, Ul. Svätoplukova 1051, 020 01
Púchov, www.ubytovnasisi.sk
 Bližšie informácie o preteku : Pavol Kadlec, 0908 287 306,
pavolkadlec@atlas.sk,
 Rasťo Šajdák, 0905 358 703, rasto.sajdak@azet.sk
 V prípade kalamitnej vody si organizátor vyhradzuje právo pretek
zrušiť, o čom budú pretekári telefonicky informovaní.
 Inak sa preteká za každých podmienok.

