Podľa plánu športovej činnosti na rok 2018 SRZ – Rada Žilina usporiada
Druhé kolo Ligy Mládeže v kategóriách U15, U20 U 25.
Termín konania :

16.6-17.6. 2018

Miesto konania : Čierna Voda č.1 2-0320-1-1
Organizačný štáb :
Riaditeľ pretekov :
Garant RADY SRZ :
Hlavný rozhodca :
Sektoroví rozhodcovia:
Technický vedúci :
Bodovacia komisia :
Zdravotné zabezpečenie :

Gabriel Klimek
Martin Lipka
Maroš Cibulka
MO SRZ Galanta
Ladislav Ješ
hlavný rozhodca + 2
MO SRZ Galanta príp. 112

Technické pokyny :
Preteká sa v disciplíne LRU - plávaná podľa platných predpisov pre športovú
činnosť a ich dodatkov.
U15 – max. dĺžka prútu 10 m. Tá istá dĺžka platí aj pre prúty s pohárikmi.
U20 – max. dĺžka prútu 11,5 m. Tá istá dĺžka platí aj pre prúty s pohárikmi
U25 – max. dĺžka prútu 13 m. Tá istá dĺžka platí aj pre prúty s pohárikmi
Povolené množstvo krmiva 10 l , živej nástrahy 2l
Z toho max. 0,5l malá patentka, veľkú patentku je možné použiť iba ako
nástrahu.
Pretekárska trať:
Čierna Voda 2-0320-1-1 voda mierne tečúca, hĺbka 1,5m až 3m,breh čiastočne
trávnatý.Bez prekážok dobre prístupný. Z výskytom drobného porastu.
Výskyt rýb: všetky druhy nížinných rýb, prevažuje pleskáč, piest, plotica, kapor,
karas
Časový program:
Piatok:
12:00 – 17:00 Tréning na pretekárskej trati
19:00
Odchod od vody

Sobota:
08.00 – 08.30 zraz pretekárov, prezentácia, žrebovanie
08.30 – 09.00 rozchod na stanovištia
09.00 – 10.50 príprava pretekárov
10.50 – 11.00 kŕmenie
11.00 – 14.00 pretek (U20,U25 + 1 hod)
14.00 – 14.30 váženie (U20,U25 + 1 hod)
Nedeľa
07.00 – 07.30 zraz pretekárov, prezentácia, žrebovanie
07.30 – 08.00 rozchod na stanovištia
08.00 – 09.50 príprava pretekárov
09.50 – 10.00 kŕmenie
10.00 – 13.00 pretek (U20,U25 + 1 hod)
13.00 – 13.30 váženie (U20,U25 + 1 hod)
15.00 – 15.30 vyhodnotenie Druhého kola Ligy U 2018 celkové vyhodnotenie
ročníka 2018.
Rozpis signálov:
1. signál – vstup do sektorov
2. signál – o 5 minút začína kontrola krmiva, návnad a nástrah
3. signál – hrubé kŕmenie, vnadenie (10 minút do začiatku preteku)
4. signál – začiatok preteku
5. signál – 5 minút do konca pretekov (U20,U25 + 1 hod)
6. signál – koniec preteku
(U20,U25 + 1 hod)

Záverečné ustanovenie :
- Všetci pretekári musia mať so sebou platné preukazy členov SRZ a štátne
rybárske lístky.
− Preteká sa za každého počasia, všetci pretekári súťažia na vlastné
nebezpečenstvo. V prípade búrky bude pretek prerušený v zmysle
platných súťažných pravidiel.
Tréning na vytýčenej trati je možný 15.6.2018 od 12,00 do 17,00 hod
Po tomto termíne je priestor pretekárskej trate uzatvorený.
Vykonávanie lovu účastníkmi pretekov v týchto priestoroch až do
začiatku pretekov je
zakázaný pod sankciou diskvalifikácie. Tréning
je povolený za podmienky, že všetky ulovené ryby
nebudú sieťkované, ale s náležitou opatrnosťou vrátené ihneď späť do
vody.
- Občerstvenie počas pretekov nie je zabezpečené.
- Info: Martin Lipka tel. 0905 444 708

- Ubytovanie je potrebné zabezpečiť si individuálne, napr.
https://www.ubytko.sk/ubytovanie/cierna-voda/

Slovenský rybársky zväz, Rada
A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Propozície
Všetkým účastníkom prajem príjemný pobyt, dobré počasie a bohaté úlovky.
Propozície kontrolovala vedúca sekcie LRU-P.

LigaU15, U20 a U25
v LRU - plávaná

16.6.- 17.6.2018
Čierna Voda 2-0320-1-1

