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Propozície preteku 

 

Termín konania : 16.09.2017 

Miesto konania : VN Bor Tovarné 4-3860-1-1 /6ha/ 

Vodná nádrž sa nachádza za obcou Tovarné v smere na 
obec Štefanovce / V smere od Vranova n.T. v obci Tovarné 
pri zastávke autobusu po odbočení vľavo, po približne 2 km/ 

Organizačný výbor : 

Riaditeľ preteku   - Kravec Dušan 

Hlavný rozhodca  - ???? 

Garant rady SRZ  - Hatala Richard 

Technický vedúci  - Pavelko Ondrej 

Bodovacia komisia  - Darina Pyreňová, Michal Bufla
          

Technické pokyny : 

Preteká sa v disciplíne LRU – prívlač podľa pravidiel pre konanie pohárových 
pretekov, vydaných odborom pre športovú činnosť pri Rade SRZ. Číslovanie 
bude jednoznačne označené v súlade so súťažnými pravidlami LRU – 
prívlač. Bodovanie podľa pravidiel na pstruhových vodách. Ryba = bod. 

Pretekárska trať : 

Dno nádrže je prevažne  zabahnené. Brehy nádrže sú upravené, 
miestami sa vyskytujú stromy a kríky. Na niektorých miestach je nutné použiť 
podberák s dlhou rúčkou. Prístupové miesta k stanovištiam pretekárov budú 
vyznačené. 
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Štáb preteku : Štáb preteku bude umiestnený na hrádzi VN. 

Výskyt rýb : pstruh dúhový, zubáč, šťuka, ostriež, boleň, jalec, sumec, 
úhor, karas, amur, kapor a ostatné biele ryby. 

Náhradná trať : Nie je určená. 

 

Časový harmonogram : 

6:00 – 6:15   Prezentácia 

6:15  - 7:15                  Losovanie a odovzdanie bodovacích  

preukazov, nástup pretekárov a otvorenie preteku. 

7:15 –  7:45                  Príprava pretekárov 

7:45 –  8:30  I.kolo preteku A 

8:45–  9:30  I.kolo preteku B 

10:00 – 10:45  II.kolo preteku A 

11:00 – 11:45  II.kolo preteku B 

11:45 – 13:15  Obednajšia prestávka 

13:15 – 14:00  III.kolo preteku A 

14:15 – 15:00  III.kolo preteku B  

15:30 – 16:45  IV.kolo preteku A  

16:45 – 17:30  IV.kolo preteku B  

18:30   Vyhodnotenie preteku, vyhlásenie výsledkov 

a ocenenie súťažiacich 
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Štartovné : 20,- € na osobu.  

Obed : Pre pretekárov v cene štartovného. 

Záverečné ustanovenia : 

 

• Všetci pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť. 
• Maximálny počet pretekárov je obmedzený na 80. 
• Termín uzávierky prihlášok do súťaže pre registrovaných pretekárov je 

01.09.2017. 

• Štartovné je potrebné uhradiť na účet: SK79 0900 0000 0001 0789 2942 

Variabilný symbol:160917  

Do správy pre prijímateľa je nutné napísať meno pretekára/pretekárov, 
alebo organizácie či klubu a poslať mailovú prihlášku na náš mail. 
Štartovné je záväzné a pri neúčasti sa po uzávierke nevracia! Peniaze 
budú využité na nákup rýb! 

• Za pretekárov, neprítomných na žrebovaní, žrebovanie vykoná hlavný 
rozhodca. 

• Ubytovanie: individuálne  
• Bližšie informácie o preteku:  
• Richard Hatala - 0915788680 + Ondrej Pavelko - 0907592388 

V prípade kalamitnej vody si organizátor vyhradzuje právo pretek zrušiť, 
o čom budú pretekári telefonicky informovaní. Inak sa preteká za každého 
počasia. 
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