
U Papírny, Písek   49°18'30.82"N; 14°8'0.27"E

(atletický stadion v Písku ,příjezd od restaurace Šumava směrem k řece, po 40 m odbočit vlevo před garážemi)

Propozice závodu: Ředitel závodu Jiří Marek - předseda MO ČRS Písek

Garant závodu Ing. Ivan Bílý  člen ÚORT Rada

Technický ředitel Luboš Šůna - MO ČRS Písek

Hlavní rozhodčí Vlastimil  Lechnýř

Bodovací komise Jiří Marek st.

Pokladní Jaroslava Šlechtová MO ČRS Písek

Hosté: Josef Luxa člen ÚORT Rada
Jaroslav Šíma DDM Písek

Program: 8,30 - 8,50 prezence,porada vedoucích

9,00 - 9,10 nástup závodníků

9,15 - 16, 00  zahájení  - ukončení závodu

16,30 hod. vyhlášení výsledků

Úprava časového programu je v kompetenci pořadatele.

Závodní řád: Soutěží se podle platného mezinárodního řádu CIPS - pro soutěž čtyřčlenných družstev v pětiboji.

Jury: Garant závodu, hlavní rozhodčí a tři zástupci vedoucích družstev -  na poradě vedoucích.

Losování: družstev proběhne 24.dubna v kanceláři MO ČRS,  za přítomnosti ředitele závodu.

Protesty: podává vedoucí družstva do rukou hlavního rozhodčího do zahájení další discipliny po složení 

kauce 200 Kč. V případě uznání protestu bude kauce vrácena.

Oblečení: Všichni závodníci jsou povinni nastupovat k soutěži ve sportovním oblečení s viditelným 

startovním číslem umístěným v horní polovině těla.

Ceny:  družstva získají poháry za 1 až 3 místo jarního kola  Ligy mládeže sk. "A"

Občerstvení:  zajištěno u stadionu formou bufetu. Dále je možnost oběda vedle v restauraci.

Ubytování: si zajistí každá organizace sama v ubytovacích zařízeních v Písku. 

Penzion Nevada ubytování Písek(adresa:Penzion Nevada,Kocínova 140/4,39701 Písek) M.608454032)

a další možnosti. http://penzion-nevada.hotel.cz/

Přihlášky: zašlete do 22.4.2013 na adresu:  

Jiří Marek, Šobrova 1842, 397 01 Písek. 
e-mail: marek.jirka@centrum.cz ( nejlépe e-mailem )

mobil:

Všichni jste co nejsrdečněji zváni píseckými pořadateli.

S pozdravem  PETRŮV  ZDAR

za

DDM  Mgr. Milan Malík v.r. MO ČRS  Jiří Marek

pořádá dne 27.4.2013

 Jarní kolo Ligy mládeže ČR v rybolovné technice

Český rybářský svaz místní organizace  s DDM Písek                                                                                                  

pověřením Rady Českého rybářského svazu

605725918
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