PROPOZÍCIE HORNÁ MARÍKOVÁ
30.4. - 1.5. 2022
Dovoľujeme si vás pozvať na preteky, ktoré sú súčasťou ligového ročníka
Trout Area Slovakia 2022.
Pretek sa bude konať na rybníku – Modlatín – Horná Maríková - 30.4. – 1.5.2022.
1. PRAVIDLÁ A BODOVANIE PRETEKU
Súťaží sa podľa pravidiel Trout Area Slovakia 2022 - www.troutarea.sk
2. UZNÁVANÉ ÚLOVKY
Bodujú sa následovné druhy rýb: pstruh dúhový, pstruh potočný, sivoň americký.
Na pretek bude vysadená čerstvá násada pstruha dúhového.
3. POČASIE, NEOČAKÁVANÉ SITUÁCIE A NÁHRADA ŠTARTOVNÉHO
Preteky sa konajú za každého počasia s výnimkou prírodných katastrôf. V prípade, ak sa pretek kvôli
nečakanej príčine zruší, štartovné bude vrátené v plnej výške. Ak sa pretekár na pretek
nedostaví, štartovné sa nevracia. Pokiaľ pretekár upovedomí telefonicky, alebo písomne
organizátorov preteku/ do 24 hodín od začatia preteku / štartovné mu bude vrátené v plnej výške.
Pretekár je povinný informovať organizátorov, či sa zúčastní alebo nezúčastní pretekov telefonicky
alebo písomne. Organizátor si vyhradzuje právo prispôsobiť pretek nečakane vzniknutej situácii.
4. PRETEKÁRSKA TRAŤ
Trať je postavená na rybníku Modlatín. Hĺbka jazera je 1-3m.
5. ŠTARTOVNÉ A CENY
Štartovné na pretek 30.4.2022 je 30,- EUR.
Štartovné na pretek 1.5.2022 je 30,- EUR.
Preteku sa môže zúčastniť maximálne 60 pretekárov.
Štartovné je potrebné uhradiť tak, aby bolo do 22.4.2022 na účte príjemcu.
V prípade, že sa pretek do uvedeného dátumu nenaplní členmi Trout Area Slovakia/nebude
prijatá platba/, otvára sa registrácia pre hostí do vypredania preteku.
Štartovné je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo vkladom na:
č.ú. ČSOB IBAN SK54 7500 0000 0040 2288 7931
Do správy pre adresáta napíšte: priezvisko, meno, Horná Maríková, dátum preteku - pretekára
resp. pretekárov za ktorého platíte. Poprosíme dodržiavať uvedené pravidlo !!!

V cene štartovného je obed.
Ceny pre víťazov poskytne sponzor.
6. ORGANIZAČNÝ VÝBOR
David Drančák – hlavný rozhodca
Branislav Pecník,Martin Drgoň,Marián Michalka,Ján Potoček,Tomáš Mašan

7. HARMONOGRAM PRETEKU
SOBOTA
6:00 – 7:00 – odovzdanie bodovacích lístkov - losovanie prebehne cez generátor náhodných čísiel
7:30 nástup pretekárov – informačná porada za účasti všetkých pretekárov
UPOZORNENIE – 8 kôl sa chytajú tvrdé nástrahy – viď. súťažné pravidlá 2022
8:00 – 8:20 1 kolo
8:30 – 8:50 2 kolo
9:00 – 9:20 3 kolo
9:30 – 9:50 4 kolo
10:00 – 10:20 5 kolo
10:30 – 10:50 6 kolo
11:00 – 11:20 7 kolo
11:30 – 11:50 8 kolo
11:50 – 12:50 obed
13:00 – 13:20 9 kolo
13:30 – 13:50 10 kolo
14:00 – 14:20 11 kolo
14:30 – 14:50 12 kolo
15:30 – vyhlásenie výsledkov
NEDEĽA
6:30 – 7:00 – odovzdanie bodovacích lístkov - losovanie prebehne cez generátor náhodných čísiel
8:00 – 8:20 1 kolo
8:30 – 8:50 2 kolo
9:00 – 9:20 3 kolo
9:30 – 9:50 4 kolo
10:00 – 10:20 5 kolo
10:30 – 10:50 6 kolo
11:00 – 11:20 7 kolo
11:30 – 11:50 8 kolo
12:00 – 12:20 9 kolo
12:30 – 12:50 10 kolo
koniec základnej časti
12:50 – 14:00 obed+ vyhlásenie výsledkov
14:00 rozstrel - finálová časť
15:30 – vyhlásenie celkových výsledkov
Upozornenie:
Na rozstrele – finálovej časti a záverečnom vyhodnotení sa musia zúčastniť všetci pretekári.
Tešíme sa na vašu účasť.
Trout Area Slovakia

