Pretekári MsO SRZ Sensas Prešov,
v spolupráci s Mestskou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu v Prešove,
Vás dňa 25.5.2014 pozývajú na

DEŇ DETÍ na štrkoviskách vo Veľkom Šariši

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho
zväzu v Prešove si Vás týmto dovoľuje pozvať na
3.ročník akcie „Deň detí“ spojený s rybárskymi
pretekmi v love rýb udicou pre deti do 15 rokov.
Pretek bude spojený s ukážkami prípravy
vnadiacich zmesí, ukážkami lovu na rôzne techniky
plávanej pod vedením ligových pretekárov teamu
MsO SRZ Prešov. Každý si bude mať možnosť
vyskúšať lov s kompletnou pretekárskou výbavou.
Každý účastník dostane nástrahy a návnady
potrebné na pretek. Je potrebné doniesť si
rybársky prút s vybavením pre lov na plavák,
sieťku, vedro, a nádobky na nástrahy.
Pre najmenších sú pripravené zábavné hry
s rybárskou tématikou, pre rodičov zabezpečený
pitný režim v bufete.
Časový program:
do 9:00 zraz a prezentácia
Sprievodný program:
9:00 – 10:30
spoločné miešanie krmív (
- ukážka lovu rôznymi technikami – delička, bič,
match (rozloženie pretekárskeho posedu,
vymeriavanie hĺbky, systémy, kŕmenie, lov,

zdolávanie, aké zmeny je možné urobiť, ak ryby
neberú), ukážky rybolovnej techniky

Pretek: Pretekári budú mať k dispozícii pomoc a cenné
rady skúsených ligových pretekárov

10:30 – 11:00 príprava pretekárov
11:00 - 13:00 pretek
13:00 - 14:00 váženie, vyhodnotenie, odovzdanie
cien
14:00 ukončenie preteku
Vyhlásené kategórie:
chlapci do 10r. , chlapci do 15r., dievčatá
Popis pretekárskej trate:
Pretek sa uskutoční na VP Veľký Šariš. Ide o
vodu stojatú, dno kamenisté miestami s
piesočnato-hlinitým nánosom bez väčších
prekážok. Hĺbka vody cca 1,5 - 2m . Breh je
zatrávnený a porastený občasnými krovinami s
dobrým prístupom k vode.

-

Výskyt rýb:
Vyskytujú sa všetky druhy bielych rýb, kapor,

pleskáč, lieň,...
Strava:
Pre všetkých pretekárov bude zabezpečené
občerstvenie.
Registrácia:
Každý pretekár sa musí zaregistrovať
(najideálnejšie e-mailom) najneskôr do 20.5.2014
pre zabezpečenie občerstvenia.
Informácie o pretekoch:
www.srzpresov.sk
Ing.arch. Michal Olejňák
Olejnak@gmail.com
tel.: 0915 524 442
Technické pokyny:
Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade
búrky bude pretek prerušený.
Pretekári súťažia na vlastné
nebezpečenstvo !!!

Pretekári v najmladších kategóriách sa smú
zúčastniť preteku len v doprovode dospelej osoby.
Trasa na miesto pretekov
Sabinovská ul., Veľký Šariš
GPS súradnice:
49°3'8.32"N 21°11'34.00"E
Zdravotné zabezpečenie: 112

