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 30,-€ na účet číslo :
SK24 0900 0000 0002 5322 8644
variabilný symbol: 07102018.
Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko, názov mesta bydliska pretekára.
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: 7.10.2018 - zámocké vodné valy v Holíči.
Časový rozvrh :

5.30 – 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 700 kg pstruha
dúhového, v mesiaci september 2018 bude vysadená násada zubáča a ostrieža. Z dôvodu
komfortu pretekárov a kapacity pretekárskej trate je počet pretekárov na týchto pretekoch
obmedzený na počet 120 pretekárov.
Uzávierka prihlášok je 2. októbra 2018.
Dodatočné info.: Králik Peter, tel. č. 0948/036896

Ceny:
1.cena
2.cena
3.cena

200,-€ + vecná cena
150,-€ + vecná cena
100,-€ + vecná cena

Cena primátora Mesta Holíč: najdlhší uznaný úlovok
Cena predsedu SRZ MO Holíč : .......................prekvapenie

Aktuálne oznamy a fotografie z prípravy pretekov budú priebežne zverejňované na
facebookovej stránke.

