Propozície pretekov v prívlači.
Zámocké prívlačové preteky
Organizačný výbor
Riaditeľ pretekov : Peter Králik
Hlavný rozhodca a predseda bodovacej komisie: Peter Šenigla
Preteky v disciplíne prívlač organizuje SRZ MO Holíč pre širokú rybársku verejnosť .
Pretekár bude zaregistrovaný po zaplatení čiastky 25,-€ na účet číslo :
SK2409000000000253228644 variabilný symbol: 30092017. Správa pre prijímateľa: meno,
priezvisko, bydlisko. Štartovné je možné uhradiť aj osobne v Rybárskom dome so sídlom
Bažantnica 402/6, Holíč v čase administratívnych hodín t.j. každý štvrtok v čase od 18.00 h
do 19.00 h. V cene štartovného je zahrnuté ranné občerstvenie, obed a 4 ks uloveného pstruha
dúhového pretekárom. Po prijatí platby bude pretekár okamžite pripísaný na limitovanú
štartovaciu listinu, ktorá bude aktualizovaná na facebookovej stránke.
Dátum a miesto konania pretekov: 8.10.2017 - zámocké vodné valy v Holíči.
Časový rozvrh :

6.00 – 8.00 prezentácia, losovanie
8.30 – 9.30 1. pretek
9.30 – 9.45 striedanie
9.45 – 10.45 2. pretek
10.45 – 12.15 prestávka, obed
12.15 – 13.15 3. pretek
13.15 – 13.30 striedanie
13.30 – 14.30 4. pretek
cca 15.30 – vyhlásenie výsledkov

Pretekársku trať stanovuje organizátor pretekov. Lovný sektor pretekára je dlhý 8 m ( 4 m
doľava a 4 m doprava od vylosovaného čísla) a je označený číslami pre každé miesto podľa
počtu pretekárov. Zámocké vodné valy v Holíči majú rozlohu 3,1 Ha, hĺbka 0,5 m – 1,5 m,
pričom sa jedná o stojatú vodu. Pred pretekmi bude vysadená násada 200 kg pstruha
dúhového a ako prekvapenie 100 kg pstruha dúhového – výber nad 50 cm, ktorí budú
označení špeciálnymi značkami, pričom tieto ulovené ryby budú odmenené vecnými cenami.
Z dôvodu komfortu pretekárov a kapacity pretekárskej trate je počet pretekárov na týchto
pretekoch obmedzený na počet 100 pretekárov.
Uzávierka prihlášok je 2. októbra 2017.
Občerstvenie zabezpečené.
Dodatočné info.: Šenigla Peter, tel. č. 0915/128110, email: petersenigla0@gmail.com

Ceny:
1.cena
150,-€
2.cena
100,-€
3.cena
50,-€
a ďalších hodnotných 20 cien.
Cena primátora Mesta Holíč: najdlhší úlovok pstruha dúhového

