XV.POHÁR VETERÁNŮ 2018
Memoriál Ing. Josefa Padriána

Propozice závodu
Datum konání: 1. – 3. června 2018
Místo konání:

Divoká Orlice 2 revír 451062 Kostelec n.O. a Doudleby n. O.
Časový program

Pátek

1. června

od 13:00

příjezd účastníků, prezentace, ubytování v hotelu U Splavu (KnO)

14:00 - 18:00

trénink ve vyznačeném úseku D.O.2

19:30

společná večeře, představení účastníků

20:00

losování závodu (posezení a taneček u živé hudby)

Sobota

2. června

7:30

snídaně

8:00 - 9:00

nástup závodníků a rozhodčích

9:30 – 12:00

1. ZÁVOD

12:00

oběd

14:30 – 17:00

2. ZÁVOD

19:00

grilování a volná zábava

Neděle

3. června

8:00

snídaně (léčba kocoviny)

8:30 - 9:30

příprava na závod

9:30 – 12:00

3. ZÁVOD

12:00 - 13:00

oběd

14:00 - 15:00

slavnostní ukončení závodu a vyhlášení výsledků

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu.

Organizační pokyny
1.

Podmínky účasti

Poháru se zúčastní oslovení a přihlášení veteráni z ČRS, MRS a zahraničí v těchto
kategoriích:
KATEGORIE „A“
45 – 60 let
KATEGORIE „B“
nad 60 let
2.

Závodní řád

Pohár proběhne ve třech závodech (sobota, neděle) dle platného závodního řádu pro lov na
umělou mušku s použitím háčku bez protihrotu. .Nový zákon o použití francouzského
návazce zde neplatí!!!! Hodnotí se každá ulovená ryba bez omezení délky. Co ryba to bod. V
každém kole si závodník může změřit jednu rybu. Ta rozhodne při stejném počtu bodů..
3.

Charakteristika povodí a závodních sektorů

Závodní sektory budou vytyčeny v Kostelci nad Orlicí a Doudlebách na Orlicí. Sektor A a
sektor B budou řeka. Šířka toku je 15-20 m. Dno převážně kamenité,střídání proudných a
klidnějších úseků.
Výskyt ryb: běžné druhy kaprovitých ryb (proudník, tloušť, plotice, parma) ostroretka,
podoustev v některých úsecích i okoun.
Délka závodního úseku : cca 3km. Tréninkový úsek bude od mostu Dřevěňák po vodáckou
chatu v Kostelci nad Orlicí. .
4.

Ubytování a stravování

Je zajištěno v hotelu U Splavu
5.

Registrace a platba:

Platbu je možné uskutečnit převodem na č.ú111192690/0300 a to do 25.5.2018 K tomuto datu
bude také ukončena registrace!!!!!! Tento způsob platby je z technických a organizačních
důvodů upřednostňován. Dále je možné zaplatit na místě. Registrovat se můžete na emailu
veterani@crs-kostelec.cz Startovné činí 700,-Kč strava a ubytování 1000,-Kč. Při platbě
převodem použijte V.S. 06062014 do poznámky napište jméno závodníka.
6.

UPOZORŇUJEME

Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.
Doprava se předpokládá vlastními vozidly. V případě zájmu zajistí dopravu za úhradu
pořadatel.
Těšíme se na setkání u naší Divoké Orlice a zavzpomínání na Josefa.

S pozdravem Petrův zdar
MO ČRS Kostelec nad Orlicí

