MO ČRS Sokolov a Západočeský územní svaz
ve spolupráci se sportovním odborem LRU MUŠKA
a

z pověření Rady Českého rybářského svazu
pořádají a tímto i zvou na nebodovaný 26. ročník

ZÁPADOČESKÝ POHÁR JUNIORŮ
memoriál Tomáše Najdenova
LRU - MUŠKA
konající se v sobotu

12.9.2020
na řece ÚSLAVA 1

Propozice závodu:
Ředitel
Garant
Hlavní

rozhodčí
Sektoroví rozhodčí

závodu
závodu

JOSEF KANTA
PECH JIŘÍ st., ROMAN VLČEK

Vedoucí bodovací komise FRANTIŠEK HAVLÍK
Časový program závodu
Pátek 11.09..2020
9:00 - 18:00
viz níže

oficiální trénink, je na zvážení každého ze závodníků, zda přijede v pátek a ubytuje se

Sobota 12.09.2020
6.00 – 7.30 sraz účastníků na parkovišti u koní, zde bude zázemí jako vždy, losování i vyhlášení
7.30-8.00 příprava na závod

Časový harmonogram závodu:
1. závod skupina A a B 8:00 – 9:15
1. závod skupina C a D 9:30 – 10:45
2. závod skupina A a B 11:00 – 12:15
přestávka 12:15 – 13:45
2. závod skupina C a D 13:45 – 15:00
3. závod skupina A a B 15:15 – 16:30
3. závod skupina C a D 16:45 – 18:00
Pořadatelé si vyhrazují právo na případné změny v časovém harmonogramu dle nastalé situace,

Pravidla závodu
Soutěž proběhne podle platného Soutěžního a závodního řádu pro rok 2020
1)
Závodníci budou při losování rozděleni do 2 skupin A,B
2)
Hodnotit se bude každá ulovená ryba od 150mm délky a POVINNĚ MĚŘIT první rybu
3)
Závodník před závodem vyplní prohlášení o neinfekčnosti na Covid, formuláře budou u losování
Pořadatel si vyhradil právo zakázat lov na žížalu!!!
Popis závodní trati a výskyt ryb
Závodní trať bude vytyčena na MP revíru ÚSLAVA 1 (431071). Jedná se o malý říční tok s šířkou 4-8 m a
hloubkou 20 – 80cm. Z ryb převažuje ouklej, jelec tloušť, proudník, okoun, parma

sektor A – od Jezu u střelnice cca 1000m po proudu dolů
sektor B – od mostu Lobezská ulice cca k železničnímu mostu ul. Těšínská, podle počtu
přihlášených upravíme trať

Tréninkový úsek

Tréninkový úsek zbytek MP revíru

!!! Každý závodník je povinen mít u sebe platnou povolenku k lovu ryb
na daném revíru!!!
Startovné

Startovné bude vybíráno ve výši 400,-Kč za jednoho závodníka.
V této ceně je oběd (sobota). Doprovod, prosím obědy nahlásit předem.
Dále bude k dispozici káva, čaj a napečené koláčky od babiček a maminek :o)
Ubytování, stravování
Ubytování a stravování navíc pořadatelé nezajišťují, ale lze zajistit KOLEJÍCH SPŠE PLZEŇ, ASI 0,5KM OD
ZÁVODNÍHO ÚSEKU
KONTAKTY:
Ubytování: (p.Zikmundová) - 605 169 647 - NUTNÉ OBJEDNAT DO 14 dnů, potvrdit emailem

!!!! zikmundova@spseplzen.cz
Strava:

(p.Nádražská ) - 774 530 967

Dále pak chatky v auto campu Ejpovice 15 km- Stanislav Bauer kempejpovice@gmail.com 731 662 550
a nebo kdekoliv jinde.

Do závodu vstupuje závodník na vlastní nebezpečí a je třeba dbát pokynů pořadatele.

Přihlášky prosím zaslat nejpozději do 30.8.2020 na e-mail: silviehavlikova@seznam.cz
Případné dotazy na tel.: Silva-724 346 816, Pepa- 724 502 825
Těšíme se na Vaši účast!
Silvie Havlíková za MO Sokolov a
Josef Kanta

PŘIHLÁŠKA NA ZPČ POHÁR JUNIORŮ
MO(KLUB):
Závodníci:
1
2
3
4
5
6
7
8

