Vážení športoví priatelia
MO SRZ Stará Ľubovňa v spolupráci s mestom Podolinec a firmou
Polyform s.r.o, usporiada12 ročník juniorských muškárskych
pretekov pod názvom

Podolinska pätnástka
Dňa 21.7.2018,revír 4 1962 v katastri mesta Podolinec, na ktorí vás
srdečne pozývame. Zúčastniť sa môžu aj neregistrovaný pretekári.
.Všetci prihlásený do 15 rokov s doprovodom dospelého rybára.
..Pretek je určený pre juniorov do 19 rokov.

Tešíme sa na vás a prajeme príjemné zážitky

Org. Výbor preteku.
Riaditeľ preteku

Orovčík Ivan

Garant Rady

Timčak Miroslav

Hl.Rozhodca

Šíma Ján

Bodov.komisia

Hanečak Milan.Timčak Martin

Tech .vedúci

Compel Vitalij

Štáb preteku.

Športový areál pri futbalovom ihrisku v Podolinci

Časový rozvrh preteku.
Sobota 21.7 2018
05,00-05,30hod.

Prezentácia

05,30-06,00 hod.

Otvorenie preteku

06,00-06,30hod .

Losovanie, tlač bodovacích lístkov

06,30-07,30 hod .

Presun na vylosované úseky

07,30-09,30 hod .

1.pretek

09,30-10,00 hod. Prestávka-presun pretekárov
10,00-12,00 hod . 2. Pretek
12,00-13,30 hod.

Obedňajšia prestávka

13,30-14,30 hod

Presun na vylosované úseky

14,30-16,30 hod

3.pretek

16,30-17,00 hod

prestávka-presun pretekárov

17,00-19,00 hod

4.pretek

19,45-20,00 hod

Vyhlásenie výsledkov, záver

Technické parametre trati.

Preteká sa podľa predpisu pre športovú činnosť LRU-Mucha.
Šírka toku od 15-35 metrov, dno štrkovité, brehy s pobrežným porastom. Hĺbka vody do 1.5
metra .Úseky budú vybraté tak, aby každý aj vzrastom menší pretekári mohli brodiť.
Výskyt rýb.
Lipeň tymianový PP,PD všetky druhy jalcov Hlavátka a sprievodné druhy rýb.
Bodovanie.
Pretekár si odmeria prvú ulovenú rybo a druhu ním určenú, ostatné chytené ryby o min. dĺžke
20 cm budú hodnotené ako kus a bodovou hodnotou 500 bodov.
Pretekárska trať bude od mosta pri obci Holumnica po firmu Polyform. Na tejto trati je
dovolený tréning s platným povolením do 16.7.2018 do 9,00,hod.
Bližšie informácie o preteku podá M.Timčak na tel. čísle 0907 173 007.
miroslav.timcak@centrum.sk
Prihlášky aj s 10 –timi eurami čo je štartovné posielať šekovou poukážkou na adresu Miroslav
Timčak, Tatranská 29,06503 Podolinec. V štartovnom je zahrnutý obed a pitný režim.
Tešíme sa na vašu hojnú účasť

Petrov zdar.

