RS, z.s., místní organizace Nepomuk, odbor mládeže
S pov ením Západo eského územního svazu

Vás všechny srde

zve na

Krajský p ebor v LRU plavané mládeže
KDY: 23.4.2017
KDE: revír Úslava 5 pod rybníkem v obci Klášter u Nepomuka
Program:
7.00 – sraz ú astník pod hospodou v obci Klášter (GPS: 49.5004228N, 13.5779858E)
7.15 – prezence, losování, rozchod na místa
7.15 – 8.55 – íprava
8.55 – 9.00 – krmení
ihlášky posílejte nejpozd ji do 16.4.2017
9.00 – 12.00 – 1. závod
na e-mailovou adresu b.kohoutova.b@seznam.cz
12.00 – 13.00 – vážení
nebo na tel. ísla
p. Hozman – 723 749 838
13.00 – 14.00 – ob d v pergole u h išt ,
losování míst 2. závodu
14.00 – 15.00– p íprava
14.55 – 15.00– krmení
15.00 – 18.00– 2. závod
18.00 – 19.00– vážení, vyhodnocení a p edání cen
Omezený po et míst na revíru Úslava 5 na 40 míst. P i v tším po tu závodník , bude sektor pro U18
(závodníci od 14 do 18 let) p esunut na eku Úslava 5 nad rybník Klášter. Bude v as up esn no po odevzdání
ihlášek závodník . Pro ob kola dohromady je omezené množství krmení na 12l a živé nástrahy na 1l. 20
minut p ed zahájením závodu prob hne kontrola množství návnad a nástrah. Použití patentek je zakázáno.
Loví se pouze na plavanou podle pravidel FIPS.
Ouklej se po ítá všem!!
S ohledem na omezené prostory, je nutné v as všechny závodníky nahlásit.
Pro všechny závodníky a pro p ihlášené doprovody je zajišt né ob erstvení v podob nápoje a klobásy.
Po adatel má právo na p ípadnou zm nu v asovém rozvrhu.
Sponzorem akce jsou obec Klášter; RS z.s., MO Nepomuk; Západo eský územní svaz,
Decathlon, Mivardi, Rybá ské pot eby Milo, m sto Nepomuk.
Na všechny se srde
t šíme.

