Mestská organizácia
slovenského rybárskeho
zväzu v prešove

Vás pozýva
Na preteky v love rýb
udicou
XXIV. r.
Memoriálu vojtecha
gallého

Kedy: 1.9.2020 ( utorok )
Kde: Vp v. ŠARIŠ

Vážení športoví priatelia,
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho
zväzu v Prešove si Vás týmto dovoľuje pozvať na
rybárske preteky v love rýb udicou „Memoriál
Vojtecha Gallého“ pre mládež do 18 rokov. Tieto
preteky sú venované pamiatke nestorovi
športového rybárstva p.Vojtechovi Gallému , ktorý
sa podieľal na výchove mladých rybárov v Prešove.
Cez jeho ruky prešli aj reprezentanti, ktorí sa
nemalou mierou pričinili o šírenie dobrého mena
slovenského rybolovu a rybolovnej techniky ako
doma, tak aj v zahraničí. Organizačný štáb
pretekov rád privíta všetkých záujemcov o štart na
týchto pretekoch v love rýb udicou a želá všetkým
veľa úspechov a nezabudnuteľné športové zážitky.
Výbor MsO SRZ Prešov

Organizačný výbor:
riaditeľ pretekov
technický riaditeľ
hlavný rozhodca
vedúci bodovacej komisie
zdravotné zabezpečenie

Časový program:
8:30 – 9:00
9:00 – 9:10
9:10 – 9:20
9:20 - 10:20
10:20 - 10:30
10:30 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00

Ing. Olejňák Daniel
Ing. Michalik Karol
Konkoľ Pavol
Borodáč Milan
112
MUDr. Mihalov Pavol

Utorok 1.9.2020

zraz a prezentácia
slávnostné otvorenie preteku
losovanie stanovíšť
príprava pretekárov
vnadenie
pretek
váženie, vyhodnotenie,
odovzdanie cien
ukončenie preteku

Vyhlásené kategórie:
Jednotlivci - chlapci do 10r., chlapci do 14r.,
chlapci do 18r., 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 1,5m . Breh je
zatrávnený a porastený občasnými krovinami s
dobrým prístupom k vode.

Výskyt rýb:
Vyskytujú sa všetky druhy bielych rýb, kapor,
pleskáč, lieň,.........

mmmmmmmmmmPrezentácia:
Prezentácia sa uskutoční v priestore
pretekárskej trate dňa 1.9.2020 v čase od
8:30 do 9:00 hod. u hlavného rozhodcu.
Po ukončení prezentácie je možné sa
zúčastniť preteku len mimo poradia!

Technické pokyny:
Rybársky pretek "Memoriál Vojtecha
Gallého" je organizovaný pre mládež do 18
rokov bez obmedzenia pohlavia, pre
registrovaných
a
neregistrovaných
pretekárov. Súťaži sa podľa pravidiel
uvedených v propozíciach a podľa súťažného
poriadku Rady SRZ, pričom je povolené
množstvo krmiva 10 l v navlhčenom stave
vrátane hliny, piesku, kameňov a ostatných
prísad. Živé nástrahy v množstve 1 l,
patentka nie je povolená!!! Chytá sa na
jeden prút, na plávanú !!!. Ryba musí byť
počas preteku uchovaná živá. Váženie sa bude
realizovať na mieste pretekára. Preteky sa
konajú za každého počasia. V prípade búrky
sa postupuje podľa článku č.34 a 35
predpisov pre športovú šinnosť SRZ.
PRE VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV BUDÚ
PRIPRAVENÉ NÁVNADY
A NÁSTRAHY
Pretekári súťažia na vlastné
nebezpečenstvo !!!

Spôsob hodnotenia súťaže:
V súťaži jednotlivcov sa vyhodnotia traja
najúspešnejší pretekári do 10r., do 14 r. a
do 18r. Ak sa pretekov zúčastnia aj dievčatá
v počte min. 4, budú taktiež vecnými cenami
odmenené tri najúspešnejšie pretekárky.

Protesty:

Protesty je možné podať u hlavného
rozhodcu s vkladom 20,- € do 15 min. po
vyhlásení výsledkov. Protesty rieši hlavný
rozhodca a organizačný výbor.

Strava:

Pre všetkých pretekárov bude zabezpečené
občerstvenie vo forme balíčkov

Informácie o pretekoch:
www.srzpresov.sk
p.Pavol Konkoľ
tel.:0905 352 585

Trasa na miesto pretekov
Sabinovská ul., Veľký Šariš
GPS súradnice:
49°3'8.32"N 21°11'34.00"E

