MO ČRS Koštálov a Jiří Vágenknecht vás srdečně zvou na

Tradiční rybářské závody v Levínské Olešnici v neděli 4.6. 2017
HLAVNÍ CENA - LCD televizor Philips

Program:
registrace a losování od 6:30
PRVNÍ POLOČAS: 7.50 - 10.20 hodin
přestávka 10:20 - 11:20
DRUHÝ POLOČAS: 11.20 hodin do 13.50
vyhlášení výsledků a předání cen 15:00
Místo konání akce:
Levínská Olešnice (okres Semily)
Rybník s rozlohou: 4 ha vodní plochy
GPS: 50°31'54.147"N, 15°33'3.335"E
Sportovní revír se solidním zarybněním – kapr, bílá ryba, úhoř, candát, karas
Hodnocené ryby – ryby s mírou a karas 1 kus - 50bodů, ostatní ryby 1kus – 5 bodů
Hodnotné ceny pro nejlepší závodníky (minimálně 20 cen!).
Poháry pro tři nejlepší. Hlavní cena LCD TV Philips
EXTRA - pohár a cena pro nejlepšího závodníka MO Košťálov a pohár pro nejlepšího juniora.
Povolené způsoby rybolovu – položená, feeder a plavaná - jeden prut - jeden návazec - jeden
jednoháček. Vnadění bez omezení – bude vyhlášeno.
Startovné: 300,Losování z ruliček – každý poločas zvlášť.
Sektorové hodnocení (tři sektory!) vítězí závodník s nejmenším součtem umístění. V případě shody – větší
počet ryb nebo los.
Podmínkou účasti je podběrák, vyprošťovat háčků, šetrný vezírek nebo větší nádoba pro krátkodobé
přechování úlovku, výhodou podložka pro vyháčkování ryb. Všechny ulovené ryby se šetrně vrací vodě.
OMEZENÝ POČET MÍST cca 60!
Přihlášky závodníků (jméno, příjmení, bydliště) formou SMS – 725894308 – nejpozději do 2.6. 2017
Tradičně dobré občerstvení bude zajištěno.
Každý se akce účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost! Závody se konají za každého počasí. V případě zvlášť
nepříznivého počasí může být harmonogram závodu upraven – zkrácen. Pořadatel si VYHRAZUJE právo
operativních změn podle aktuálních podmínek na revíru! Pořadatel je jediný, kdo rozhoduje o případných protestech
- bez kauce a bez možnosti odvolání. Za závažné porušení pravidel se považuje zejména nešetrné zacházení s
úlovky, ponechání nepořádku na místě lovu a nekolegiální chování k ostatním účastníkům. Díky za pohodu a fér
přístup!

