Krajský p ebor mládeže ve Feederu se koná 16.4.2017 na
Radbuze v Plzni
Místo konání: soutok Radbuzy se Mží
Sraz od 7:15, parkování v areálu Viktorie poblíž lezecké st ny, vjezd od Rychtá ky Pallovou ulicí
Po adatel: Sekce odboru LRU Feeder RS

Organiza ní výbor
Hlavní garant závod : ÚS Z RS
Technický editel: Pavel Nocar
Garant: MO RS Plze 1
Hlavní rozhod í: Pavel Richter, Michal Soukup
estní hosté: funkcioná i a lenové MO RS Plze 1
Popis závod :
Závodí se ve dvou samostatných d tských kategoriích, mladší d ti a d ti do 18- ti let, závod trvá 2x
2,5hodiny (po adatel m že podle pot eby z d vodu nep ízn po así apod. závod zkrátit). Ryby se budou
po dohod vážit nebo m it 1cm = 1bod. V každé kategorii vít zí ten, kdo dosáhne v závodu nejv tší
váhu nebo bod . P i shod rozhoduje v tší ulovená ryba.
Popis závodní trat :
závodní tra v délce cca 1 km, závodní sektory min. 10 m, (osádka ryb: kapr, karas, cejn, plotice, lín,
ouklej, okoun, atd.). Hloubka 1-1,5 m. Vzhledem k délce závodní trati není po et d tí omezen.
asový harmonogram:
Sobota 16. dubna 2017
07:15 - 07:45 Sraz, prezentace
08:00 - 08:30 Oficiální zahájení závod , losování
09:00 - 11:30 1. kolo - za átek závodu
11:45 - 14:15 2. kolo - konec závodu
14:20 - 14:30 S ítání výsledk
14:30 Vyhlášení výsledk , p edání cen
ihlášení do závodu:
ihlásit se m žete e-mailem: pavel.nocar@centrum.cz
m.empecko@seznam.cz

STARTOVNÉ NIKDO NEPLATÍ!

Losování:
Závodní úsek bude rozd len do dvou sektor podle po
p ihlášených. Losování prob hne v ase podle
asového harmonogramu, nejd íve bude vylosována kategorie mladší d tí a následn d tí do osmnácti
let.
Hodnocení a bodování:
Každá kategorie bude vyhodnocena samostatn a první t i získají cenu v podob poháru a hodnotných
cen od našich milých sponzor . Ceny jsou p ipraveny pro všechny startující d ti.
Po dobu závodu slíbili pomoc d tem naši reprezentanti, ligoví a divizní závodníci.

Všichni jste srde

zváni!!

