PROPOZICIE PRETEKU
PREŠOVSKÝ JALEC – PREŠOV, SLOVENSKO
08.08.2015
POHAROVY BODOVANY PRETEK

MO SRZ v Prešove Vás srdečne pozýva na pohárový bodovaný pretek jednotlivcov v love rýb udicou
na prívlač. Pretek je určený pre registrovaných pretekárov ako aj pre neregistrovaných rybárov .
Základne údaje k preteku :
Termín konania : 08.08.2015
Miesto konania : Torysa 4-2900-1-1
čiastkové povodie rieky Torysa v meste Prešov do mesta Veľký Šariš
Organizačný výbor :
Riaditeľ preteku – Marián Weber
Hlavný rozhodca – Miroslav Kočiš
Garant rady SRZ – Richard Hatala
Technický vedúci – Daniel Pavelka
Bodovacia komisia – Weber, Piskura, Hajtol, Pavelka
Zdravotné zabezpečenie na čísle 112

Technické pokyny :
Preteká sa v disciplíne LRU – prívlač podľa pravidiel pre konanie pohárových pretekov, vydaných
odborom pre športovú činnosť pri Rade SRZ. Číslovanie sektorov bude jednoznačne označené v
súlade so súťažnými pravidlami LRU – Prívlač. Bodovanie podľa pravidiel na kaprových vodách pre r.
2015.

Pretekárska trať :
Trať je postavená na rieke Torysa. Od cestného mosta na konci ulice Budovateľská po cestný most
Veľký Šariš, smerom proti prúdu. Hĺbka toku v mieste pretekárskej trate je 0,3 – 2m . V celej dĺžke
vytýčenej pretekárskej trate je možné brodenie. Dno rieky je čiastočne bahnisté a čiastočne tvrdé.
Brehy rieky sú upravené, miestami sa vyskytujú stromy a kríky. Na niektorých miestach je nutné dávať
pozor na strmé brehy pri zostupovaní do vody! Prístupové miesta k stanovištiam pretekárov sú
vyznačené. Každé kolo sa bude chytať na neprechýtanej vode.
Štáb preteku :
Štáb preteku bude umiestnený na parkovisku pri vysokej škole . Zraz pretekárov je o 06:00 hod .
08.08.2015.

Výskyt rýb :
Jalec, ostriež, šťuka, mrena, pstruh.
Náhradná trať :
Nie je určená.
Časový harmonogram preteku :

Sobota 08.08.2015 o 6:00 – 6:10 nutný čas na odovzdanie registračných preukazov pre
pretekárov registrovaných v prívlačových ligách !!!
6:10 – 7:30 Nástup pretekárov a otvorenie preteku, kontrola účasti, odovzdanie bodovacích
preukazov, losovanie. Presun na pretekárske stanovište.

08:00 – 09:00 I.kolo preteku A
09:10 – 10:10 I.kolo preteku B
10:10 – 10:40 presún na stanovište

10:40 – 11:40 II.kolo preteku A
11:50 – 12:50 II.kolo preteku B

12:50 – 14:50 Obedňajšia prestávka

14:50 – 15:50 III.kolo preteku A
16:00 – 17:00 III.kolo preteku B

Vyhodnotenie preteku :
18:00 – vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich. Miesto bude určené pri rannom otvorení
preteku
Štartovné :
Štartovné je 20,- € na osobu. Spôsob platby – na uvedený účet. Prosíme dodržať termín pre uzávierku
prihlášok a platieb . Počet pretekárov je obmedzený na 48 .

Obed :
Pre pretekárov v cene štartovného.

Ceny :
1. cena : pohár a vecná cena
2. cena : pohár a vecná cena
3. cena : pohár a vecná cena
Záverečné ustanovenia :
Všetci pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť.
Termín uzávierky prihlášok do súťaže je 31.07.2015. Prihlášky posielajte na adresu : Rudolf Piskura ,
Hlavná 572/120A, Fintice 08216 , prip. e-mailom : rudolf16@szm.sk
Štartovné je potrebné uhradiť na číslo účtu: Tatra banka 2917853282/1100
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. Na preteku budú
mať povolene štartovať iba 48 pretekárov, ktorí budú mať uhradene štartovné najneskôr do
31.07.2015.
V prípade zrušenia účasti po termíne uzávierky prihlášok . Štartovne vrátene nebude !!!

.

Ubytovanie :
:
Ubytovanie je individuálne .Hotel LINEAS č.t.051 7723 325,ubytivňa Mladosť p.Tomko 0905166713

Bližšie informácie o preteku : Weber Marián 0908677262, Piskura Rudolf 0903632982
V prípade kalamitnej vody si organizátor vyhradzuje právo pretek zrušiť, o čom budú pretekári
telefonicky informovaní.
Inak sa preteká za každých podmienok. V prípade búrky bude pretek prerušený a postupuje sa podľa
pravidiel pre organizovanie pretekov v prívlači.

PREŠOVSKÝ JALEC co. Organizačný vybor

