POZVÁNKA
MO ČRS Týniště n.Orl. si Vás dovoluje pozvat na dětské rybářské závody

které se uskuteční v neděli 14. září 2014 na chovném rybničním zařízení MO ČRS Týniště nad Orlicí.
Časový program:

7.00 8.00 -

8.00
8.30

prezentace účastníků, losování
příprava závodníků

8.30 - 10.00

1. poločas závodů

11.00 - 12.30

2. poločas závodů

10.00 - 11.00
13.00

přestávka, občerstvení
vyhlášení výsledků závodů, předání cen

Podmínky účasti:
Startovat může každé dítě do 15 let po zaplacení startovného ve výši Kč 30,-. Soutěží se ve dvou kategoriích: 1. kategorie
6 – 10 let, 2. kategorie 10 – 15 let. U první kategorie je možná drobná pomoc rodiče. Lov je na 1 prut s jedním návazcem
nástrahy dle rybářského řádu. Vnadění povoleno. Chycená ryba ihned po přeměření rozhodčím musí být vrácena vodě.
Chování a výstroj musí odpovídat vybavení dle rybářského řádu. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí. Závody se
konají za každého počasí.

OD NÁS NIKDO NEODCHÁZÍ S PRÁZDNOU
Hodnocení:
Hodnotí se každá ulovená ryba. Amur, kapr, lín, štika – 1cm=1bod, bonifikace ryby nad 40cm(včetně)+50 bodů, ryba ostatní
(okoun, bílá ryba) 1ks=1bod. Vyhrává závodník, který dosáhne nejvyššího počtu bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje
počet ulovených ryb, popřípadě větší ryba.
Všeobecné informace:
Chovné rybniční zařízení se nachází u hlavní silnice E 11 při výjezdu z Týniště nad Orlicí směrem na Třebechovice p.O. po
pravé straně. V obou směrech bude provedeno vyznačení místa závodu. Pro účastníky bude připraveno občerstvení.
Případné dotazy Vám zodpoví p. MŇUK Petr na tel.: 605 771 763 a p. KUPKA Josef na tel. 603 935 941. Těšíme se na
Vaši účast
Petrův ZDAR
Výbor MO ČRS Týniště nad Orlicí

Závody se konají za finančního přispění Městského úřadu Týniště nad Orlicí a
Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí

AREPO BOHEMIA ŠPAČEK JIŘÍ
RYBÁŘSKÉ POTŘEBY JEDLIČKA MILAN HOLICE
UNIFA ZAŇKA VÁCLAV

SPORTCARP

Design Rychnov nad Kněžnou

PEŇÁZ MIROSLAV

JAROŠ MARTIN

