Mestská organizácia
slovenského rybárskeho
zväzu v prešove

Vás pozýva
Na preteky v love rýb
udicou
O putovný pohár mso srz
prešov

Kedy: 8.5.2014 ( štvrtok )
Kde: VN andrejovka

Vážení športoví priatelia,
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho
zväzu v Prešove si Vás týmto dovoľuje pozvať na
rybárske preteky v love rýb udicou “ O putovný
pohár MsO SRZ Prešov “. 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

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

Časový program:

Štvrtok 8.5.2014

08:00 - 08:30
08:30 - 08:45

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

08:45 - 09:00
09:00 -10:50
10:50 - 11:00
11:00 - 15:00
15:00 - 15:30
16:00

Vyhlásené kategórie:
Jednotlivci - muži, ženy, registrovaní pretekári

Účastnícky poplatok:
Jednotný účastnícky poplatok 10.- €.

Popis pretekárskej trate:
Pretek sa uskutoční na VN Andrejovka. Ide o
vodu stojatú, dno kamenisté miestami s
piesočnato
hlinitým nánosom bez väčších
prekážok. Hĺbka vody 1,5 - 4 m. Breh je
zatrávnený a porastený občasnými krovinami s
dobrým prístupom k vode.

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

Prezentácia:
Prezentácia sa uskutoční v priestore
pretekárskej trate dňa 8.5.2014 v čase od
08:00 do 08:30 hod. u technického
riaditeľa. Po ukončení prezentácie je
možné sa zúčastniť preteku len mimo
poradia!

Technické pokyny:
Rybársky pretek “ O putovný pohár MsO
SRZ Prešov “ je organizovaný pre členov MO
a MsO SRZ bez obmedzenia pohlavia. Súťaži
sa podľa pravidiel uvedených v propozíciach a
podľa súťažného poriadku Rady SRZ, pričom
je povolené množstvo krmiva 20L v
navlhčenom stave vrátane hliny, piesku,
kameňov a ostatných prísad. Živé nástrahy v
množstve 2,5 l, patentka nie je povolená!!!
Chytá sa na plávanú na jeden prút. Ryba musí
byť počas preteku uchovaná živá. Kategória
„pretekári“
bude
mať
vytýčený
samostatný sektor. Váženie sa bude
realizovať na mieste závodníka. Preteky sa
konajú za každého počasia. V prípade búrky
sa postupuje podľa článku č.34 a 35
predpisov pre športovú šinnosť SRZ.
Účastníci preteku súťažia na vlastné
nebezpečenstvo !!!

Spôsob hodnotenia súťaže:
V každej kategórii budú vyhodnotení traja
najúspešnejší účastníci s najväčším počtom
bodov, ktorí budú odmenení vecnými cenami.
Celkovým víťazom a držiteľom putovného
pohára sa stáva účastník s najväčšou váhou
ulovených rýb bez ohľadu na kategóriu.

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 zabezpečená
teplá strava.

Informácie o pretekoch:
www.srzpresov.sk
p.Juraj Feltovič
tel.: 0905 246 841

p.Pavol Konkoľ
tel.:0905 352 585

Trasa na miesto pretekov
GPS súradnice:
49°17´12.74" S, 20°54´24.45" V

