
 

 

Podzimní pohár mládeže ve feederu  
se koná  na revíru MO Loket Ohře 15/R Velká Anna dne 13. 9. 2020 

Sraz je na parkovišti u rybníku v 7,00 hodin 

Pořadatel: ZÚS LRU - odbor feeder  
Spolupořadatel: MO ČRS Loket nad Ohří 

 

Organizační výbor:                                                    
Hlavní garant závodů a technický ředitel: Miroslav Horálek 
Hlavní rozhodčí: Václav Bárta, pomocný rozhodčí: Jan Kopčo 

Popis závodů: 
Závodí se ve dvou samostatných dětských kategoriích: do 14 let včetně (účastníci, 
jejichž dosažený věk k datu konání jarního kola nepřevyšuje 15 let se může zúčastnit i 
kola podzimního v mladší kategorii) a 15-18 let, závod trvá 2 x 3 hodiny (pořadatel si 
pro případ nepříznivých klimatických podmínek vyhrazuje změny, které oznámí před 
začátkem závodu) Rozhoduje součet pořadí, v případě shody větší součet dosažených 
bodů (gramů). Patentka zakázaná, krmení na obě kola závodu max. 12 litrů, živá 1,5 
litru. Před zahájením závodu proběhne kontrola krmení. Pomocná asistence v rozsahu 
rozmotání sestavy a vyndání polknutého háčku je povolena pouze u dětí do 10 let. 
Nepovolená asistence může být potrestána diskvalifikací závodníka.  

Popis závodní tratě: 
Závodní sektory 10 m, (osádka ryb: kapr, karas, cejn, plotice, lín, jesen, okoun, atd.).  

Časový harmonogram: 
neděle 13. září 2020 

07,00 hodin – sraz účastníků 
07,15 hodin – losování  
08,00 hodin – přesun do sektorů 
08,30 hodin – zahájení prvního kola závodu 
11,00 hodin – vážení úlovků, přesun do sektorů 
12,30 hodin – zahájení druhého kola závodu 
15,00 hodin – vážení úlovků 
16,30 hodin – vyhodnocení, předání cen 
                   

Termín uzávěru přihlášek 
Nejpozději do 8. září 2020 na  E-mail :  m.horalek@seznam.cz. U závodníka je nutné 
uvést přesné datum narození. Závodníci přihlášení po tomto datu nemusí být připuštěni 
k závodu.STARTOVNÉ NIKDO NEPLATÍ! Občerstvení pro účastníky zdarma. 
Závodní úsek bude rozdělen do sektorů podle počtů přihlášených. Po celou dobu 
závodu odpovídají za bezpečnost dětí jejich zákonní zástupci!!! 

 
 Všichni jste srdečně zváni!! 
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