Moravský rybářský svaz, z.s.
ve spolupráci s

MK AKVAREST Říčany z.s.
pořádají

1. LIGA 2018 LRU muška
jarní kolo

11.5. - 13. 5. 2018
JIHLAVA 5B

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:

Radovan Barták
Ivan Macháček

Závodní úsek:
Závodní úsek (sektory I a II) bude vytyčen na revíru
Jihlava 5B (číslo revíru 463028).
Závodní úsek tvoří peřejnatý tok střídaný hlubšími
tůněmi, dno kamenité, šířka toku 10 - 20m, hloubka
30 - 150 cm, porost lakušníku a zelené řasy, břehy
přístupné.
Náhradní revír: Svratka 9/10
Výskyt ryb: pstruh obecný, pstruh duhový, jelec
tloušť, jelec proudník, lipan podhorní, parma
obecná, a ostatní bílé ryby.

Hájení závodního úseku:
Závodní trať je pro závodníky a jejich doprovod
uzavřena od 28.4.2018 včetně.

Tréningové úseky:
Tréning závodníků je možný ve spodní části revíru Jihlava 5B od mostu Biskoupky - Ivančice po
toku, případně na sousedních revírech Jihlava 5A a 5C.

Pravidla:
Závody proběhnou podle platného Soutěžního a závodního řádu LRU-muška.
Hodnotí se všechny ulovené ryby o minimální délce 150 mm.
Hodnocení bude provedeno dle odstavce 20, bodu B) Soutěžního a závodního řádu, tj.
počítáním ulovených ryb bez nutnosti měření každé ulovené ryby. Závodník musí
v každém kole změřit alespoň jednu (první) rybu. Závodník může v každém kole změřit
libovolný počet ryb.
Závod se chytá systémem závodník – rozhodčí (bez externích rozhodčích). Závod proběhne dle
níže uvedeného časového harmonogramu.
Celkové pořadí bude stanoveno na základě součtu umístění v sektoru v každém kole. V případě
rovnosti podle celkového počtu ulovených ryb a dále podle největší ulovené ryby. Pokud závodník
nedosáhne úlovku, bude mu přiděleno umístění podle počtu závodníků v sektoru.
Závodník bude mít s sebou desky s bodovacím listem, rozhodčí vždy korýtko.
Každý závodník musí mít u sebe platnou povolenku na daný revír.
ZÁVODNÍCI SOUHLASÍ S TÍM, ŽE ZÁVODÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
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Protesty:
Protest je možno podat písemně po složení zálohy 1000,- Kč a v souladu se soutěžním a
závodním řádem LRU Muška.

Startovné:
700,- Kč za soutěžní družstvo

Přihlášky:
Přihlášky/potvrzení účasti zašlete prosím, spolu se jmenným seznamem členů družstev
nejpozději do 4. 5. 2018 na email: jakub.vach@email.cz.

Losování:
Losování a porada vedoucích družstev proběhne v pátek 11. 5. 2018 od 19.00 hodin v jídelně
tábora Teplštejn.

Ubytování a stravování
Ubytování a stravování pořadatel nezajišťuje. Zajištění ubytování a stravy je možné po
dohodě v táboře Templštejn.
Kontakt: paní Moritzová, tel. : 725 745 140

2

Časový harmonogram závodu:
Pátek 11.5.2018
18:30
19:00

Prezentace družstev, kontrola registračních průkazů – tábor Templštýn
Porada vedoucích družstev, volba rozhodčí komise, losování

Sobota 12.5.2018
08:00 – 09:00 Příprava na 1. závod
09:00 – 10:30 1. závod - 1. část: závodí skupina A na sektoru I, B na II, rozhoduje C na I a
D na II
10:30 – 11:00 Čas na přechod při rotaci
11:00 – 12:30 1. závod – 2. část
12:30 – 14:30 oběd a příprava na závod
14:30 – 16:00 2. závod – 1. část: závodí skupina C na sektoru I, D na II, rozhoduje A na I a
B na II
16:00 – 16:30 Čas na přechod při rotaci
16:30 – 18:00 2. závod – 2. část

Neděle 13. 5.2018
07:30 – 08:30 Příprava na 3. závod
08:30 – 10:00 3. závod – 1. část: závodí skupina C na sektoru II, D na I, rozhoduje A na II a
B na I
10:00 – 10:30 Čas na přechod při rotaci
10:30 – 12:00 3. závod – 2. část
12:00 – 13:30 Oběd a příprava na závod
13:30 – 15:00 4. závod – 1. část: závodí skupina A na sektoru II, B na I, rozhoduje C na II a
D na I
15:00 – 15:30 Čas na přechod při rotaci
15:30 – 17:00 4. závod – 2. část
18:30
Vyhlášení výsledků jarního kola 1. ligy – tábor Templštýn
Pořadatelé si vyhrazují právo na případné změny časového programu.
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