Krajský přebor LRU – feeder ÚS moravskoslezského
========================================================
Termín: 1. kolo – 6.5.2007 – revír Desná 1A - nádrž Krásné u Šumperka
2. kolo – 1.7.2007 –Odra 2
Závod: Jedná se o otevřený závod pro účastníky z ÚS ČRS moravskoslezský
Popis závodu: Každé kolo se skládá ze dvou samostatných tříhodinových závodů.
Závodníci budou rozlosovaní do tří sektorů.

Časový harmonogram:
6:30 – 7:00 Prezentace závodníků
7:00 – 7:45 Losování obou závodů
7:45 – 8:00 Přesun na závodní trať
8:00 – 9:30 Příprava na první závod
9:20
1.signál – začátek krmení (krmí se pouze krmítkem)
9:30
2.signál – začátek prvního závodu
12:30
3.signál – konec prvního závodu
12:30 – 13:00 Vážení prvního kola
13:00 – 14:00 Příprava na druhý závod
13:50
4.signál – začátek krmeni (krmí se pouze krmítkem)
14:00
5.signál – začátek druhého závodu
17:00
6.signál – konec druhého závodu
17:00 – 18:00 Vážení a vyhlášení celkových výsledků

Popis závodní tratě:
1.kolo: Trať se nachází na nádrži Krásné nedaleko Šumperka. Hloubka je 2-4m.
Obsádku tvoří převážně bílá ryba (plotice,cejn) dále kapr, lín, ostroretka a pstruh
duhový.
2.kolo: Trať bude vytýčena na řece Odře v Ostravě Přívoze nedaleko loděnice.
Obsádku tvoří všechny ryby cejnového pásma.

Pravidla: Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí. Pravidla viz Závodní a soutěžní
řád LRU feeder ÚS moravskoslezský.(www.fishing-aussie.com)
Hlavní body: krmení neživá složka množství neomezené, živá složka 1,5 litru na 3hod
závod, krmení pouze krmítkem, základní krmení 10min před začátkem závodu krmítkem, zákaz použití patentky, velikost místa v sektoru 10-15m, loví se na jeden prut
a jeden návazec.

Ostatní: Startovné činí 100Kč na kolo. Závazné přihlášky je nutno zaslat do 30.4.2007
(1.kolo – Krásné u Šumperka) a do 20.6.2007 (2.kolo – Odra 2). Na e-mailovou adresu
feeder.vh@volny.cz , hr.ladek@seznam.cz (ve tvaru: MO a příjmení a jméno).
Startovné je možno je možno zaplatit předem v Rybářském centru, Pasteurova
8A,Olomouc (kontaktní osoba pan Hrabal), nebo přímo na místě závodu.

