MO ČRS Jiříkov a Severočeský rybářský svaz
odbor LRU - přívlač
si Vás dovoluje pozvat na

Krajský přebor 2016
LRU – přívlač

který se koná
7. května 2016
na revíru 06 441 090 NOVÁ
v obci Jiříkov

Personální zázemí:
Garant:
Pořadatel:
Hlavní rozhodčí:

Tomáš Menčík
Miroslav Vajda
Jana Kubíčová

Propozice:
Závody proběhnou podle platného Soutěžního a Závodního řádu LRU – přívlač pro rok 2016 (bez
protihrotů).
Bodování měřením.
Brodění zakázáno.
Vezírek není povolen. Ryba se po ulovení a změření vrací zpět do revíru.
Kbelík nutný!!
Charakter vody:
Jedná se o vodní nádrž 1,6 ha . Hloubka 0,5-2,5 metru. Dno kamenité místy nánosy bahna.
Nejčastější výskyt ryb:
Okoun říční, Candát obecný, Štika obecná a bílá ryba.
Stravování:
Teplé občerstvení na místě, popřípadě vlastní. ( Penny Cvikov ca 7 minut cesty autem).
Startovné:
Startovné činí 280 Kč. V ceně startovného je zajištěno teplé občerstvení na místě.
Závodní úsek:
Vyznačen značkami.
Časový rozvrh závodu:
Sobota 7.5. 2016
6:00 – 7:00
7:30 – 8:30
8:30 – 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 15:30

: příprava, losování, místo srazu vyznačeno na mapě červeně
: závod A
: přesun
: závod B
: přestávka na oběd, losování
: závod C
: přesun
: závod D
: výsledky a vyhodnocení

Časový harmonogram lze po dohodě se všemi zúčastněnými změnit.
Přihlášky emailem na tomware@atlas.cz nebo na tel: 602 781 070
Uzávěrka přihlášek bude 1.5. 2016
S pozdravem
Tomáš Menčík

Mapa revíru :
Revír NOVÁ
v centru Jiříkova doleva – pořád rovně na vedlejší a po ca 100m vlevo je hráz..

GPS 50°59'32.519"N,
Revír tvoří:
nádrž Nová

14°33'35.16"E
v k. ú. Jiříkov

1,3 ha

Na místě bude možno zakoupit i rybářské vybavení specíálně pro sportovní a závodní přívlač.

Poznámka:
Při prezentaci bude probíhat kontrola platnosti registračních průkazů – nezapomeňte na registrační
známky na rok 2016 !!!

