Trout Area Slovakia 2019
16.03.2019 a 17.03.2019 VEĽKÉ ORVIŠTE
Trout Area Slovakia si vás dovoľuje pozvať na preteky, ktoré sú súčasťou Jazernej pstruhovej ligy 2019.
Preteky sa bude konať na rybníku vo Veľkom Orvišti dňa 16.03.2019 a 17.03.2019 Pretekov sa môžu
zúčastniť iba členovia Trout Area Slovakia.

1. PRAVIDLÁ PRETEKU
Na daných pretekoch platia Súťažné pravidlá Jazerná pstruhová liga 2019 TROUT AREA SLOVAKIA,
uverejnených na stránke troutarea.sk.

2. BODOVANIE
Žrebuje, chytá a boduje sa podľa systému „dvojičky“, viď Súťažné pravidlá Jazerná pstruhová liga 2019
TROUT AREA SLOVAKIA, uverejnených na stránke troutarea.sk.

3. UZNÁVANÉ ÚLOVKY
Budujú sa následovné druhy rýb: pstruh dúhový,pstruh potočný, sivoň americký, na preteky bude
vysadených 600kg rýb.

4. POČASIE, NEOČAKÁVANÉ SITUÁCIE A NÁHRADA ŠTARTOVNÉHO
Preteky sa konajú za každého počasia s výnimkou prírodných katastrôf. V prípade nepriazne počasia
(zámrzu hladiny) sa preteky prekladajú na termíny 23.03.2019 a 24.03.2019. V prípade ak sa pretekár
nedostaví, štartovné sa nevracia. V prípade ak sa pretek kvôli nečakanej príčine zruší štartovné bude
vrátené v plnej výške. Organizátor si vyhradzuje právo prispôsobiť pretek nečakane vzniknutej situácii.

5. PRETEKÁRSKA TRAŤ
Trať je postavená na rybníku Veľké Orvište. Hĺbka jazera je 1-3m.

6. ŠTARTOVNÉ A CENY
Štartovné na pretek 16.03.2019 je 30,- EUR. Na pretek 17.03.2019 je štartovné 30,- EUR. Je možné
zaplatiť za obidva preteky dokopy, teda 60,- EUR. Štartovné je potrebné uhradiť do 02.03.2019. Po
danom dátume je výška štartovného 40,- EUR za každý pretek, teda 80,- EU za obidva dni na osobu.
Štartovné je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo vkladom na č.ú. ČSOB IBAN SK54 7500 0000
0040 2288 7931 a do správy pre adresáta napíšte meno, priezvisko, velke orviste dátum preteku
pretekára resp. pretekárov za ktorého platíte.
V cene štartovného je obed.

Najlepší pretekári dostávajú finančnú odmenu. Jej výška bude daná prerozdelením zvyšku, ktorý ostatne
zo štartovného, po odpočítaní nákladov.

7. ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Marián Michalka, Branislav Pecník, David Drančák, Martin Drgoň

8. HARMONOGRAM PRETEKU
06:30 - 07:30 Losovanie, v prípade, že sa pretekár do daného času nedostaví, vylosuje za neho
organizátor
07:30 - 07:45 Otvorenie nového ročníka, predstavenie zmien v pravidlách na rok 2019, účasť povinná
08:00 - 08:30 I. kolo
08:45 - 09:15 II. kolo
09:30 - 10:00 III. kolo
10:15 - 10:45 IV. kolo
11:00 - 11:30 V. kolo
11:30 - 13:00 obedňajšia prestávka
13:00 - 13:30 VI. kolo
13:45 - 14:15 VII. kolo
14:30 - 15:00 VIII. kolo
15:30 vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich

9. UBYTOVANIE
Možnosti ubytovania: Hotel Atóm - Piešťany,Hotel Piešťany,

Tešime sa na Vašu účasť.
Klub jazernej prívlače.

