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Technické pokyny:
Preteká sa v disciplíne LRU - mucha podľa Predpisov pre športovú činnosť na rok 2018.
Pretekárska trať: (viď príloha 1,2,3)
Trať bude vytýčená len na pravom brehu rieky (v smere toku, B1-B3 sú označené obojstranne), kde sa
nachádza hrádza s chodníkom pre peších a cyklistov. Čísla pretekárskych úsekov budú vyznačené
sprejom farebne na chodníku a hranice úsekov budú naviac vyznačené visiacimi zvýrazňovacími páskami
na ľavom brehu. Trať má celkovú dĺžku 4,5 km, je v 3 miestach prerušená, šírka toku je 10-15 m, dno
kamenisté, brehy sú na striedavo obrastené vegetáciou, dĺžky pretekárskych úsekov v rozsahu 150-190m.
Podrobná mapa pretekárskej trate s vyznačenými úsekmi pri maximálne možnom počte pretekárov,
štábom pretekov, vynechanými úsekmi (vyznačené červenou), prístupovými cestami, odporúčaným
parkovaním, ubytovaním je dostupná elektronicky na nasledovnej linke: https://goo.gl/Y8FRPS
Výskyt rýb:

jalec hlavatý, pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový, mrena
severná, podustva severná, boleň dravý a iné biele ryby.

Bodované ryby:

jalec hlavatý a všetky lososovité nad 20 cm

Zraz a štáb pretekov:
SALAŠ Partizánske (GPS súradnice: 48.61782 18.37626).
Keďže zariadenie sa otvára až o 10:00 hod, nebude v skorých ranných hodinách k dispozícii občerstvenie.
Ráno do otvorenia svojpomocne zabezpečíme aspoň instantnú kávu, čaj, vodu a nejaký ten “welcome
drink”.
Časový harmonogram pretekov:
23.06.2018 (sobota)
05:45 – 07:00
07:00 – 07:15
07:15 – 08:00
08:00 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 12:30
12:30 – 14:30
14:30 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 19:00
19:30 – 19:45

Prezentácia, losovanie a odovzdávanie mierok
Slávnostné otvorenie pretekov
Presun pretekárov a príprava na stanovištiach
1. Kolo pretekov (preteká 1.skupina, rozhoduje 2.skupina)
Prestávka (presun pretekárov a rozhodcov)
2. Kolo pretekov (preteká 2.skupina, rozhoduje 1.skupina)
Obedňajšia prestávka, presun pretekárov a rozhodcov
3. Kolo pretekov (preteká 1.skupina, rozhoduje 2.skupina)
Prestávka (presun pretekárov a rozhodcov)
4. Kolo pretekov (preteká 2.skupina, rozhoduje 1.skupina)
Vyhlásenie výsledkov pretekov

Obed:
Ponúkame možnosť predobjednávky obeda (kurací rezeň s ryžou a zeleninovou oblohou) v penzióne a
reštaurácii Salaš. Záväznú objednávku je potrebné zakliknúť v prihlasovacom formulári (úhrada v
hotovosti na mieste, cena 5 Euro). Účastníci si samozrejme môžu objednať jedlo aj individuálne, ale bez
garancie včasného podávania!!!
Štartovné a registrácia:
・ Prihlásenie je možné vykonať
o elektronicky vyplnením prihlasovacieho formulára na stránke MsO SRZ Partizánske
http://www.srzpartizanske.sk/sportova-cinnost/batovianska-muska-memorial-antonapodmanika-2362018
o telefonicky na 0903564654
Každá prihláška bude spätne potvrdená.
• Štartovná listina je dostupná na webovskej stránke MsO SRZ Partizánske
http://www.srzpartizanske.sk/sportova-cinnost/batovianska-muska-memorial-antonapodmanika-2362018
・ Na štartovnú listinu bude prihlásený pretekár zapísaný až po prijatí štartovného.
・ Štartovné vo výške 10 Euro je možné uhradiť 2 spôsobmi:
o na bankový účet IBAN SK78 1100 0000 0026 1652 0556, do správy pre prijímateľa je
potrebné uviesť meno/á pretekára/ov
o poštovou poukážkou na adresu Martin Špirko, Februárová 637/10, 958 01 Partizánske do
správy pre adresáta je potrebné uviesť meno/á pretekára/ov
・ Prihlášky a štartovné je potrebné zaslať
o registrovaní pretekári najneskôr do 17.06.2018
o ostatní pretekári (do 17.6.2018 len predbežné prihlasovaní na čakaciu listinu) najneskôr
do 20.6.2018, po tomto termíne štartovné nevraciame.
・ Počet pretekárov je obmedzený na 52
Parkovanie:
Súťažné úseky sú pohodlne dostupné autom, príjazdové cesty a odporúčané parkovanie k niektorým
špecifickým úsekom sú na mapke zvýraznené žltou farbou. V blízkosti úsekov B1-B2-B3 neodporúčame
parkovať, nakoľko sa nachádzajú v blízkosti zóny neprispôsobivých spoluobčanov (zvýraznené oranžovou
farbou). Pre istotu sme požiadali mestskú a štátnu políciu o priebežné hliadkovanie počas trvania
pretekov.
Záverečné ustanovenia:
・ všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo,
・ preteká sa za každého počasia, v prípade búrky sa postupuje podľa Predpisov pre športovú
činnosť LRU – mucha pre rok 2018, náhradná trať nie je určená,
・ tréning na vytýčenej trati je možný do 15.06.2018 vrátane, s platným povolením na rybolov, po
tomto termíne je pretekárska trať uzatvorená, vykonávanie lovu pretekármi je zakázané pod
sankciou diskvalifikácie,
・ podrobnosti o pretekoch poskytne Mário Podmaník 0903564654 (mario.podmanik@gmail.com)
・ možnosti ubytovania v regióne Partizánske sú nasledovné:
o Penzión SALAŠ (Partizánske) http://www.salas-partizanske.sk/sk/stranka/kontakt
o Penzión Vegas (Partizánske) http://www.vegaspenzion.sk/kontakt.html

o
o

Rok
2017
2018

Penzión KALINKA (Malé Bielice) http://www.penzionkalinka.sk/
Penzión BAŤOVKA (Malé Bielice) http://www.penzion-hoffer.sk/stranky/sk/hoffer.php

Meno víťaza
Martin Špirko
...

Organizácia
Partizánske
...

Organizačný štáb Vám želá veľa úspechov pri pretekoch - PETROV ZDAR!!!

Príloha 1:
Celková mapa pretekárskej trate, príjazdovými cestami, parkovaním a štábom pretekov

Príloha 2:
Mapa sektora A

Príloha 3:
Mapa sektora B

