ČRS TEAM BROWNING.CZ
Pavel Martínek tel. - 602 857 140,
e-mail - klempirstvi.martinek@seznam.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA
ČRS Team Browning.cz pořádá z pověření Rady ČRS a SO LRU
v termínu 1 - 2. června 2019

I.LIGU
v lovu ryb udicí na plavanou
na Hluboké nad Vlt. na revíru Vltava 23

Místo konání : Řeka Vltava nad jezem na Hluboké nad Vltavou Zámostí - revír Vltava 23 (421 075). GPS Loc: 49°02‘28“N, 14°26‘49“E
Program :
pátek 31.5. 2019
příjezd závodníků a ubytování individuálně
13.00 - 17.00 hod - oficiální trénink na závodním úseku
sobota 1.6. 2019
8.30 9.00
9.15 10.30 12.20 12.30 16.30

9.00
9.45
12.20
12.30
16.30

-

sraz závodníků na závodním úseku, prezentace
oficiální zahájení závodů
losování sektorů(1. a 2.závod) a míst pro 1.závod
příprava
hrubé vnadění
1. závod
vážení úlovků

neděle 2.6. 2019
7.30 8.30 10.20 10.30 14.30
16.00

8.00
10.20
10.30
14.30

- sraz, losování míst pro 2. závod
- příprava
- hrubé vnadění
- 2. závod
- vážení úlovků
- vyhlášení výsledků závodů, ukončení závodů

Popis úseku – Pomalu tekoucí voda, šířka toku 50 až 70 m, břeh
dobře přístupný, hloubka 1,50 až 2,50 m, dno převážně štěrkovité,
místy bahnité
Výskyt ryb - plotice, cejn velký, cejnek malý, jesen, kapr, podoustev,
tloušť, ouklej, perlín, bolen a další druhy ryb cejnového pásma
Organizační pokyny :
1. Maximální množství krmiva na jeden závod je omezeno dle platného
závodního řádu na 20 l a množství živých nástrah a návnad na 2,5 l,
z toho 1,0 l malých patentek
2. Ryby budou všechny po zvážení nepoškozeny vráceny vodě.
3. Při tréninku je zakázáno sakování ryb!!!

4. Pořadatel zajistí občerstvení na závodním úseku.
5. Ubytování si jednotlivá družstva zajišťují sami.
6. Závodí se dle platného závodního a soutěžního řádu pro rok 2019
schváleného SO LRU.
7. Jednotliví závodníci startují na vlastní nebezpečí. Před odchodem
od vody je nezbytně nutné provést důkladný úklid místa, které měl
dotyčný závodník vylosováno!!!
8. Na závodním úseku je zakázáno vjíždět na louky a do polí,
parkování vozidel podél cesty a na pořadatelem určených místech !!!!
9. Závody se konají za každého počasí.
10. Případné drobné časové změny programu vyhrazeny
11. K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady:
registrace s platnou známkou, platná povolenka k rybolovu na revír
Vltava 23 (421075), legitimace člena ČRS (MRS), platný státní
rybářský lístek.

Složení organizačního výboru
ředitel závodu
garant akce
hlavní rozhodčí
JURY
družstev

- Ing. Josef Kostka
- bude určena z

řad

trenérů

a

vedoucích

S pozdravem Petrův zdar !
Pavel Martínek
Ve Velešíně 1.4. 2019

