
      

SPORTS -  SALMO 

SPINNING CUP  EU 

Medzinárodný pretek mladých rybárov do 18 rokov v prívlači 

I.ročník 14.októbra 2012. 

Propozície: 
Organizačný výbor 
Riaditeľ pretekov   :  Hulvan Miloš 
Bodovacia komisia :  Bielko Štefan ml. 
Hlavný rozhodca    :  Mišech Igor 
Zdravotnícke zabezpečenie: na tel. č. 112 
Preteky v prívlači poriada MO SRZ Vrbové  pre mladých rybárov od 6 do 18 rokov.  
Kategórie: 6-10rokov,  10-15rokov, 15-18rokov. 
Pretekár bude zaregistrovaný po zaplatení čiastky 15,- € na účet č. 5020078406/0900 
variabilný symbol.14102012.Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko, bydlisko, dátum 
narodenia . Po prijatí platby bude okamžite pripísaný na štartovaciu listinu na 
www.mosrzvrbove.sk  
Preteky sa budú konať na VN ČERENEC, MO SRZ Vrbové. Cesta od Piešťan vo Vrbovom 
pred horným kostolom do ľava – šípka preteky. Od Brezovej vo Vrbovom za kostolom 
do prava – šípka preteky.  
Časový rozvrh :                             6.00 –   7.30   prezentácia, losovanie 
                                                        7.30 -    7.45   nástup pretekárov  
                                                        8.30 –   9.15   1. pretek 
                                                        9.15 –   9.30   striedanie 
                                                        9.30 – 10.15   2. pretek 
                                                      10.15 – 11.15   prestávka 
                                                      11.15 – 12.00   3. pretek 
                                                      12.00 – 12.15   striedanie 
                                                      12.15 – 13.00   4. pretek 
                                                      14.00  –  vyhlásenie výsledkov 
Pri prezentácii sa musí každý pretekár identifikovať občianskym preukazom, pasom 
respektíve kartičkou poistenca. 
Pretekársky úsek je označený číslami pre každé miesto podľa počtu pretekárov  cca  6 m 
na  pretekára. Pretekárov sektor je 3m doľava a 3m doprava od vylosovaného čísla. 
Jedná sa o stojatú vodu z rozlohou 38ha a hĺbkou od 1m-5m. Pred pretekmi bude vysadená 
násada 2000 kg pstruha dúhového. Obsádka rýb VN Čerenec:  štuka, sumec, zubáč, ostriež, 
úhor, jalec. Predpokladaný počet pretekárov je 100. 
Uzávierka prihlášok je  6. októbra 2012. 
Občerstvenie zabezpečené, Reštaurácia a Penzion Čerenec. 
Ubytovanie zabezpečené info.: p. Hulvan 0905 313754 
 
Hlavní sponzor : 
 SPORTS, veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami                 
 SALMO 
 
Ceny: 
1-3.cena kategória   6-10 rokov 
1-3.cena kategória 10-15 rokov 
1-3.cena kategória 15-18 rokov                   
Špeciálna cena za najväčšiu ulovenú rybu. 
Pretekári budú odmenený vecnými cenami.  

http://www.sports.sk/salmo_sports_cup.xhtml

