Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina
a

Mestská organizácia SRZ Košice
usporiada

Medzinárodné majstrovstvá SR
seniorov a žien
v LRU – plávaná
družstiev a jednotlivcov

30.6. – 2.7. 2017

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2017 Odbor športovej činnosti v spolupráci s MsO SRZ Košice
usporiada Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov a žien v LRU- plávaná.
Termín konania: 30.6. – 2.7.2017
Miesto konania:

rieka Hornád v mestskej časti Košice – Nad jazerom ( revír 4-0631-1-1 Hornád č. 1b )

Účastníci súťaže:
Jednotlivci a družstvá, ktoré sa písomne prihlásia do 25.6.2017 emailom na adresu: gabika@aquarium.sk
Štartovné: sa bude uhrádzať pri prezentácii
Družstvá:
70,00 €
Jednotlivci: muži 20,00 €
ženy 10,00 €
Organizačný štáb:
Riaditeľ pretekov:
Garant OŠČ:
Hlavný rozhodca:
Sektoroví rozhodcovia:
Technický vedúci:
Bodovacia komisia:
Zdravotné zabezpečenie:

RNDr. Ľubomír Raček, PhD, predseda MsO SRZ Košice
Miroslava Pavelková
Gabriela Hupková
M. Pavelková, V. Hupka, J. Vicena, F. Haluška, M. Bajzík
Alexander Ráthy, člen MsO SRZ Košice
Hlavný rozhodca + 2 zabezpečí MsO Košice
zabezpečí SRZ MsO Košice , prípadne 112

Technické pokyny:
Preteká sa v disciplíne LRU- plavaná podľa Predpisov pre ŠČ 2012 a Doplnkov 1/2013 a 2/2014. Množstvo
krmiva rastlinného pôvodu je stanovené na 20 l a množstvo návnad živočíšneho pôvodu na 2,5 l (z toho
môže byť max. 0,5 l patentiek) Všetci pretekári musia mať pri kontrole živú návnadu pripravenú v sade
odmerných nádob typu „ Sensas“.
Návnada rastlinného pôvodu musí byť pri kontrole krmiva umiestnená v rybárskom vedre zo značkami
objemu na vnútornej strane. Dĺžka prútov je stanovená na 13m. Tá istá dĺžka platí aj pre prúty z pohárikmi.
Pre ženy platí dĺžka prútov 11,5 m.
Popis trate: Hornád č. 1b - voda pomaly tečúca, hĺbka do 2,5 m, dno bahnité, miestami štrkové . V prípade
kalamitného stavu Hornádu bude pretek včas odvolaný.
Výskyt rýb: sumec veľký, šťuka severná, zubáč veľkoústy, kapor rybničný, pleskáč veľký, pstruh dúhový,
nosáľ sťahovavý, podustva severná, jalec hlavatý, mrena severná, hlavátka podunajská a ďalšie
hospodársky menej významné druhy
Náhradná trať: nie je určená
Časový program pretekov :
Piatok 30.06.2017 Povinný tréning bez sieťkovania rýb s platným povolením na rybolov.
09:00 - 09:30 Žrebovanie boxov, presun pretekárov,
09:00
Vstup pretekárov do boxov, príprava
11:00 – 11:20 Kontrola krmiva, návnad a nástrah
11:50 - 12:00 Kŕmenie
12:00 - 17:00 Povinný tréning bez sieťkovania rýb
17:00 – 19:00 Opustenie trate

Sobota 1.7.2017
06.00 -07.00 Zraz pretekárov, prezentácia
07.00- 07.30 Otvorenie pretekov ,žrebovanie 1. preteku, zloženie sľubu
pretekárov a rozhodcov.
07.30- 08.00 Presun na stanovište
08.00- 09.50 Príprava pretekárov
09.50- 10.00 Vnadenie
10.00- 14.00 Pretek
14.00- 15.30 Váženie, vyhodnotenie výsledkov 1. preteku
Nedeľa 2.7.2017
07.00- 07.30
07.30- 08.00
08.00- 09.50
09.50- 10.00
10.00- 14.00
14.00- 15.30
16:30

žrebovanie 2. preteku,
Presun na stanovište
Príprava pretekárov
Vnadenie
Pretek
Váženie, vyhodnotenie výsledkov 2. Preteku
Vyhlásenie výsledkov Medzinárodných majstrovstiev SR.

Rozpis signálov:
1. signál pretekári môžu vstúpiť do pretekárskeho stanovišťa
2. o 5.minút sa začína kontrola krmiva, návnad a nástrah
3. hrubé kŕmenie( 10 minút do začiatku preteku)
4. začiatok preteku
5. 5. minút do konca preteku.
6. koniec preteku
Záverečné ustanovenia:
- všetci pretekári súťažia na vlastné nebezpečenstvo
- preteká sa každého počasia. V prípade búrky, bude pretek prerušený a bude sa postupovať podľa
platných súťažných pravidiel LRU-P
- Po 19:00 hod. je trať uzatvorená. Vykonávanie lovu účastníkmi pretekov v tomto priestore je až do
začiatku pretekov zakázaný, pod sankciou diskvalifikácie. Tréning je možný len za podmienky že
všetky ulovené ryby budú z náležitou opatrnosťou vrátené späť do vody.
- Občerstvenie počas pretekov bude zabezpečené na trati.
- Informácie o pretekoch: Igor Podlubný, tel.č. 0911 463 296
-

Ubytovanie je potrebné zabezpečiť si individuálne.

Hostel SRZ (Košice – centrum, parkovisko hneď pri zariadení, na noc sa zamyká )
Tel.: 0903 627 862 www.hostelsrz.sk
rezervacia@hostelsrz.sk
Penzion PEJAVA ( 8 km od trate, parkovanie pri zariadení )
Tel.: 0907 946 362, 0903 592 136 recepcia@penzion-pejava.sk
Propozície kontrolovala vedúca sekcie LRU-P
Veľa úspechov pri pretekoch!

40. ročník
Podvihorlatský
pohár

