Sportovní odbor Muška Jihočeského územního svazu ČRS
ve spolupráci s
Muškařským klubem RSK České Budějovice pořádají

Krajský přebor– LRU muška 2018
konaný v neděli 20.5.2018 na řece Vltavě pod Rožmberkem
Pravidla závodu:
Závod proběhne jako závod jednotlivců podle platného závodního řádu. Závod bude vytyčen pod
Rožmberkem (viz mapka). Závodníci budou rozlosováni do dvou skupin A a B, chytá se v jednom
sektoru. Závod je složen ze šesti kol, kde jedno kolo trvá 1 hodinu a 15 minut. Každý chytá tři kola a
tři kola dělá rozhodčího. Po ukončení kola je přestávka, závodník vždy zůstává na místě jako rozhodčí.
Systém rotace bude upřesněn během prezentace.
Hodnocení:
Minimální stanovená míra je 150 mm. Hodnocení bude provedeno dle odstavce 20, bodu B)
Soutěžního a závodního řádu - Počítáním ulovených ryb bez nutnosti měření každé ulovené ryby.
Každý závodník je povinen změřit první ulovenou mírovou rybu v každém kole. Hodnoceno bude
každé kolo zvlášť. Celkové pořadí bude stanoveno na základě součtu umístění za tři kola závodu, při
shodném součtu umístění rozhoduje celkový počet úlovků, pak případně největší ryba.
Prezentace a vyhlášení výsledků:
V restauraci Rybářská bašta (u Franty Kůrky) v Rožmberku 6:15– 7:00, zahájení závodu v 8:00 hodin,
vyhlášení výsledků cca v 19:45 hodin.
Rozpis závodu:
1. závod skupina A
1. závod skupina B
2. závod skupina A

8:00 – 9:15
9:30 – 10:45
11:15 – 12:30

přestávka
2. závod skupina B
3. závod skupina A
3. závod skupina B

12:30 – 14:00
14:00 – 15:15
15:30 – 16:45
17:15 – 18:30

Přihlášky a startovné:
Přihlásit se je možné u Jaromíra Šrama , 606 660 929, e-mail: jaromir.sram@eon.cz do pátku
11.5.2018. Startovné 100 Kč se platí na místě. Každý závodník si musí přinést tužku a hodinky.
Trénink před závody je možný kdekoliv na revírech Vltava 28 a Vltava 27 mimo závodní úsek, účastníci
závodu nesmějí trénovat v závodním úseku od pondělí 14.5.2018.
Těšíme se na Vaši účast
Jaromír Šram - vedoucí závodu
Karel Křivanec - garant závodu
Milan Hladík – zpracování výsledků
Miroslav Krotký – hlavní rozhodčí

Konec závodního
úseku, parkoviště s
řetězem

Začátek závodního
úseku, první velká
zatáčka pod
Rožmberkem

Rybářská bašta

