DNE 8. 6. 2019
Program:
Prezence
Start závodu
1. poločas
Přestávka, občerstvení
2. poločas
Vyhlášení výsledků

06:30 - 06:50 hod.
07:00
07:00 - 08.45 hod.
8:45 - 9:15 hod.
9:15 - 11:00 hod.
11:30 hod.

Pravidla závodů:
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích a dvoukolově:
1. kategorie do 12-ti let roč.2007
2. kategorie od 13-ti let do 17-ti let roč.2002
Děti nemusí být členy ČRS. Smí se lovit na jeden prut, s jedním
návazcem a bez pomoci rodičů!
Podebrání ryby u mladších bude tolerováno.
Jiné zásahy budou důvodem k diskvalifikaci!!!
Krmení povoleno pouze během závodů!
Celkový počet startujících omezen na 40 závodníků!

Informace:
Petr Stieber

604 434 640

Propozice dětských rybářských závodů:
Dětské rybářské závody se budou konat dne 8. června 2019 na
Podměstském rybníku v Čáslavi. Závodit se bude v kategoriích:
děti od 6 do 12 let do roč. 2007
děti od 13 do17 let do roč 2002
Program:
Prezence, losování, příprava na závod
Start závodu
1. poločas
Přestávka s občerstvením
2. poločas
Vyhlášení vítězů

06:30 - 06:50 hod.
07:00 hod.
07:00 - 08:45 hod.
08:45 - 09:15 hod.
09:15 - 11:00 hod.
11:30 hod.

Závodu se mohou zúčastnit všechny děti uvedeného věku.
Nemusí být členy ČRS. Závodník loví jedním prutem s jedním návazcem
a jednoháčkem (krmítko povoleno). Krmení během závodu povoleno
(libovolné množství). Závodník muže použít pouze nástrahy povolené
rybářským řádem. Každý závodník musí mít vlastní podběrák a vhodný
vyprošťovač háčků.
Bodování : 1cm = 1bod (ulovené ryby se po změření a zapsání ihned
vrací zpět do vody). Připraveny jsou hodnotné ceny.
Vyhlášení vítězů bude v obou kategoriích.
Dospělé upozorňujeme, že závodí děti! V zájmu spravedlivého
soutěžení mohou dospělí závodníkovi pouze pomoci podběrákem
vylovit rybu!!! Při porušení těchto pravidel bude závodník
diskvalifikován!!
Celkový počet startujících je omezen na 40 závodníků!
Veškeré informace: Petr Stieber
Telefon: 604434640
Občerstvení pro závodníky zajištěno.

