POZVÁNKA
z pověření Rady ČRS a SO LRU plavaná
pořádá MO Litoměřice, místní skupina Lovosice
ve dnech 14. – 15. července 2012

Mistrovství ČR v LRU na plavanou žen
Partneři Mistrovství České republiky
FISH – PRO s.r.o., výrobce značky MIVARDI
Luca Pergreffi, COLMIC
Rybářské potřeby VIPA TRABUCCO
RYBOLOV s.r.o. – SENSAS
ŠTIKA – Rybářské potřeby
FIORD s.r.o. - AWA-SHIMA
Digrs,reklamní agentura
Rybářské potřeby Pert Chrvala

Mistrovství České republiky je vyhlášeno jako soutěž jednotlivců a dvoučlenných družstev v kategorii žen.
Soutěž dvoučlenných družstev bude pořádána v případě účasti minimálně pěti družstev.
Organizační výbor:
Ředitel závodu:
Garant Rady ČRS:
Vrchní pořadatel:
Hlavní rozhodčí:
Technický ředitel:
Vedoucí bodovací komise:
Jury:

Čestní hosté:
Ivana ŠULCOVÁ
Lenka LÍZLOVÁ starosta města Lovosic
Martin POKORNÝ
Růžena Čechová starosta města Terezín
Ivana ŠULCOVÁ
Petr RŮŽEK předseda MO ČRS Litoměřice
Michal ŠVEHLA
Stanislav ROŽEC předseda MS ČRS Lovosice
Michal ŠVEHLA
Ing. Jiří JANKŮ
Garant a hlavní rozhodčí závodu + tři zvolení členové z řad doprovodu

Závodní řád: Soutěží se podle platného mezinárodního řádu v lovu ryb udicí na plavanou pro rok 2012.
Množství krmiva je omezeno na 17 litrů, živých návnad a nástrah na 2,5 litru, z tohoto max. 1 litr malých
patentek a 1/8 l velkých patentek – pouze jako nástraha. Živé návnady a nástrahy musí být předloženy ke
kontrole v předepsaných nádobách!
Popis závodního úseku: soutěž proběhne na řece Ohři v obci Terezín. Jedná se o pomalu tekoucí vodu,
šířka toku 60 až 100 m, břeh dobře přístupný, hloubka 2,00 až 3,00 m, dno převážně štěrkopísčité, místy
bahnité.
Výskyt ryb: plotice, cejn velký, cejnek malý, kapr, tloušť, amur, jesen, podoustev, lín, ouklej, perlín, bolen,
štika, okoun, ježdík a další druhy ryb cejnového pásma.
Startovné a přihlášky: elektronické závazné přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 8. července 2012 na
e-mail: sulcova.ivana@centrum..cz, tel.: 602 178 002
V přihlášce je nutné uvést celá jména, data narození a čísla registračních průkazů závodníků.
Startovné ve výši 500,-Kč, v ceně je poplatek za páteční banket, bude vybráno při prezenci.
Ubytování: pořadatel nezajišťuje. Možnost stanování v blízkosti závodní trati (cca 100 m od spodního forhontu), kde proběhne i páteční banket. Občestvení bude na stejném mistě po cely víkend.
Další organizační pokyny: závodnice startují na vlastní nebezpečí (za nezletilé zodpovídají rodiče) a jsou
povinni udržovat pořádek na březích. Během tréninku je zakázáno sakování ryb! Před odchodem od
vody je nezbytně nutné provést důkladný úklid místa, které měla dotyčná závodnice vylosované!!!
Nutné doklady: Každá závodnice musí mít u sebe v čase konání závodu registrační průkaz s vylepenou
známkou LRU pro rok 2012, platnou členskou legitimaci ČRS nebo MRS, platný státní rybářský lístek a platnou povolenku k rybolovu na dotyčný revír.

Časový program
Pátek 13. července 2012
10:00 – 16:30 trénink na závodní trati
17:30
banket na závodní trati
Sobota, 14. července 2012
09:00 – 10:30 prezence
11:00
slavnostní zahájení
11:30
losování
12:30 – 14:20 příprava
14:20 – 14:30 hrubé vnadění
14:30 – 17:30 1. závod
17:30 – 18:30 vážení

Neděle, 15. července 2012
08:00
losování
09:00 – 10:50 příprava
10:50 – 11:00 hrubé vnadění
11:00 – 14:00 2. závod
14:00 – 15:00 vážení
16:00
slavnostní vyhlášení závodu

Pořadatelé si vyhrazují právo
změny časového programu
závodů.

