14. Mistrovství Evropy v lovu ryb udicí na plavanou
řeka MORAVA, město Uherské Hradiště, Česká republika
28.-29.6.2008






								
Všem členům F.I.P.S. e.d.					Uherské Hradiště  8.8.2007

Vážený pane prezidente,

Oba národní svazy sportovních rybářů v ČR s potěšením zvou vaše národní reprezentační  družstvo,spolu s realizačním týmem a doprovodem, na 14. mistrovství Evropy v lovu ryb udicí -  plavaná , které se uskuteční na  řece MORAVĚ , ve městě Uherské Hradiště , v České republice , a to v termínu 28.-29.6.2008.
Pro účast vašeho národního reprezentačního družstva na tomto ME svědčí vedle jeho nesporných sportovních kvalit , rovněž pro vás příznivá dojezdová vzdálenost do místa konání 
	Věřím, že vás i příjemně překvapí snaha pořadatelů o vytvoření podmínek pro účastníky odpovídající skutečně významu této vrcholné sportovní akce. 
	Těším se na setkání s vašimi reprezentačním družstvem i delegáty a věřím, že celé ME u nás bude na takové úrovni , že se zde rádi budete vracet, nejen pro dobré rybářské zážitky.


		Ing. Rudolf  Milerski  CsC.					Milan Čaja
		   Předseda  MRS  Brno				Předseda MO MRS Uherské Hradiště 



F.I.P.S e.d. pro účely konání 14. ME v LRU-plavaná v ČR v roce 2008, udělila mezinárodní certifikaci a souhlas s konáním těchto závodů na  řece MORAVĚ,  v místě jejího průtoku městem Uherské Hradiště .

Lokalita :
Uherské Hradiště je významným centrem jihovýchodní Moravy, a nachází se v ČR v samém jihovýchodním cípu republiky, u  hranic se Slovenskou republikou. Leží v nížině lemované ze západní strany pahorkatinou Chřibů a z východní strany  hřebeny pohoří Bílých Karpat. Řeka MORAVA  má v místě konání závodů ME typický nížinný charakter s klidným tokem v cejnovém rybím pásmu , v  regulovaném profilu toku ,  s dostatkem místa na březích  pro závodníky. Šířka toku je v rozmezí 50-60 m a všechny závodní sektory pro ME leží na levém břehu řeky MORAVY, po jejím toku. 
Hloubka dna řeky po trati závodu se pohybuje mezi 3,0-4,0 m a hodnota průtoku v termínu konání závodů dosahuje ze statistiky hodnotu 7,2-9,6 m3/s. Dno je převážně štěrkové až písčité, pouze u břežních partií je možnost výskytu bahna. Svahy ve styku s vodní hladinou jsou místně vyloženy lomovým kamenem, jež je překryt zeminou. Vzdušná část břehu řeky je 1x lomená a až po korunu svahu je rovněž zatravněná, bez stromů a keřů.
Závodní sektory  jsou posazeny v mírných obloucích řeky a vzdálenost mezi závodníky na sektoru A a závodníky na sektoru E je téměř 5 km. Závodní trať začíná nad říčním jezem ve Starém Městě a pokračuje podél městského lesoparku až po železniční most  přes řeku Moravu. Zde budou pořadatelem připraveny sektory A až C. Ve vzdálenosti  500m nad silničním mostem , proti toku řeky, bude připraven sektor D a dalších 300m nad ním bude připraven sektor E. 
Umístění všech sektorů na závodní trati umožňuje využít k příjezdu k nim a stání u nich  osobních automobilů i užitkových vozů střední kategorie , a to za každého počasí.
	Jednotlivé závodní sektory na celé trati jsou souvislé a nedělené . Celá trať ve výše popsané podobě byla schválena a vyhovuje i  mezinárodním pravidlům F.I.P.S.e.d.
Na trati navržené pro konání ME v LRU plavaná pro rok 2008 , byly v posledních sedmi letech konány významné mezinárodní i národní soutěže v LRU plavaná .
Jelikož se celá závodní trať nachází v úseku nad jezem v městské části  Starém Městě a pod jezem u obce Spytihněv ,bude po dobu konání závodů ME možno zajistit  stálý průtok a výšku hladiny  řeky MORAVY.

DOPRAVNÍ  DOSTUPNOST  MÍSTA:

LETECKY
-	mezinárodní  letiště Praha - Ruzyně  - vnějším okruhem na dálnici D1 
směr Brno . Projet po D1 městem Brnem až na  exit Holubice a odbočení na  směr Uherské Hradiště – délka trasy příjezdu je cca 410 km
-	mezinárodní letiště WIEN – poté automobilem trasa Mikulov hraniční přechod (cca 60 km) , dále Břeclav a Uherské Hradiště – délka trasy autem cca 110 km
	mezinárodní letiště Bratislava – poté automobilem na dálnici D1 směr Brno . až do Břeclavi a poté po silnici E 1/55 do Uherského Hradiště. – délka trasy autem 220 km
	alternativně lze využít letecké pravidelné spoje na letiště v Brně a pak po dálnici D1 a komunikaci E 1/50 do Uherského Hradiště délka trasy cca 70 km.
	pro majitele vlastních letadel a pro případ přepravy charterovým leteckým spojem lze využít 24 hod denně a 7 dní v týdnu, ve dne i v noci, letiště Kunovice – z letiště taxi 5 km na ubytování a trať.


AUTOMOBILEM 	
ve směru od západu přístup od města Brna po komunikaci E 1/50 
	ve směru od jihu od dálnice D1 – odbočení na E 1/55 směr Břeclav, Strážnice,Veselí nad Moravou a Uh.Hradiště
ve směru od severu přístup po E 1/50 Ostrava,Hranice ,Přerov, Napajedla, Uh.Hradiště
ve směru z východu od Slovenské republiky přístup před hraniční přechod Strání-Květná či Starý Hrozenkov a po komunikaci 1/50 do Uh.Hradiště

VÝSKYT  A  DRUHY  RYB :	
	Závodní trať byla pořadatelem vybrána na nížinném toku řeky MORAVY v Uherském Hradišti . Celá trať je umístěna v rybářském revíru ve správě Moravského rybářského svazu,místní organizace Uh.Hraditě, jehož celková délka je 9 km. Charakterem se řeka v místě konání závodů ME nachází v cejnovém rybím pásmu s úplným druhovým výskytem rybí obsádky pro cejnové rybí pásmo.

	Výskyt ryb – velmi  hojný	
		Siluru  glanis ,  Cyprinus carpio , Barbus barbus , Abramis (Blicca) bjoerkna, Abramis brama  ,  Alburnus alburnus  , Rutilus rutilus  , Leuciscus cephalus  , Stizostedion lucioperca  ,	


Výskyt ryb  - hojný
	Perca fluviatilis  , Scardinius erythrophthalmus ,  Aspius aspius  ,  Carassius auratus (gibelio)  ,  Chondrostoma nasus  ,  Tinca tinca  , 

Výskyt ryb  -  zřídkavý
	Anguilla anguilla  ,  Lota lota  , Esox lucius  ,  Vimba vimba  , Leuciscus idus , Gobio gobio  , Carassius carassius  , 


Doporučené rybolovné techniky :

Doporučujeme využít všech technik pro LRU , podle momentálních podmínek v závodním úseku. Především ale preferujeme chytání na děličku a odhozem. 


DŮLEŽITÉ  INFORMACE :	

	1.	Závodní trať je rozložena na cca 5 km po toku řeky MORAVY v městské aglomeraci  Uh.Hraditě . Pořadatel  i  na doporučení F.I.P.S e.d.  upozorňuje národní svazy  doplnit reprezentační tým o druhého kapitána tak, aby jižní i severní sektor závodní  tratě měl svého kapitána, pro bezproblémovou komunikaci se svými reprezentanty. Odpadne nutnost přejezdů  přes střed města . Pro spojení nutné vysílačky s dosahem přes 5 km.
	2.	Pro reprezentace národních svazů, jež se na ME dostaví v obytném autobusu, zajistí pořadatel přepravu závodníků na a z místa ubytování, na a ze závodního sektoru  připravenými středními užitkovými osobními vozidly ( např. WV Transporter, Peugeot boxer apod.) na náklad pořadatele. Tento způsob dopravy na ME a takto nabídnutá služba pořadatelem,  musí být ze strany národní federace uplatněna na závazné přihlášce.
	3.	 Na celém závodním úseku na řece Moravě, bude zakázáno lovit ryby v době od   9.6.2008 do  neděle 22.6.2008.
	4.	Sektory pro možnost 5-ti dnů oficiálního  tréninku, budou přiděleny závodním týmům formou losu podle pravidel FIPS e.d.. Vlastní losování se uskuteční v pondělí  23.6.2007 v 07.30 hod. v budově č.UH 2, (aula VŠ) ,v místě organizovaného ubytování v Uh.Hradišti .
	5.	Povinný trénink účastníků ME se na závodní trati uskuteční v pátek 27.6.2008 .
	6.	Během každého tréninku je intenzivní vnadění povoleno vždy jen během zahajovacích  prvních 5-ti minut každého tréninku . Zahájení a ukončení tohoto časového úseku bude  oznámeno zvukovým signálem pořadatelem.
	7.	Omezení návnad	
		- Pro jeden trénink i závod je stanoven po dohodě celkový maximální limit suchého i granulovaného krmení objemem 17-ti litrů/ trénink nebo závod. Živé návnady a nástrahy jsou omezeny na maximálně 2,5 litru včetně 1 litru patentek(jokers)/závodník/trénink či závod. 
8.	Maximální délka prutů je omezena na 13,0 metrů.
9.	Každý účastník závodů ME v LRU plavaná v Uh.Hradišti absolvuje tréninky i vlastní závody  na vlastní nebezpečí i riziko. Závodník i jeho doprovod je  povinen dbát bezpečnostních pokynů a pravidel pořadatele , provádět rybolov na vyznačených a k tomu určených místech a nevystavovat sebe či ostatní členy družstva zbytečným rizikům či nebezpečí. 
	10.	Národní reprezentace předá povinně pořadateli při prezentaci 1 ks státní vlajky a státní hymnu na CD nosiči.
	
UBYTOVÁNÍ	
	Pořadatel zajistil pro účastníky ME v LRU a jejich doprovod, oficiální ubytování v nových objektech ubytovací kapacity pro VŠ v centru města Uh.Hradiště , jen 1-3 km od závodní tratě. V nabídce jsou především připraveny samostatné dvoulůžkové ( 59 pokojů)  a třílůžkové (29 pokojů) s vlastním sociálním zařízením, předsíňkou a kuchyňkou . V omezené míře a za příplatek 30 EUR/den, budou k dispozici i jednolůžkové pokoje (20 pokojů) s vlastním sociálním příslušenstvím. 
	Nově přestavěné budovy a dispoziční řešení umožňují pořadatelům nabídnou i formu společného ubytování celého družstva ve třech pokojích s vlastním vstupem s prostorné předsíně , kde se nachází kompletní sociální zázemí spolu s kuchyňkou. 
	Rovněž v místě ubytování  je zajištěno i stravování v moderně a nově vybavené samoobslužné jídelně. Pro účely ME je kalkulována v poplatku strava formou polopenze. Stravovací zařízení bude během závodů ME v běžném provozu  a je schopno poskytnout služby v rozsahu i plné penze, na základě požadavku v závazné přihlášce.



POPLATKY



I.		Družstva  s oficiálním  ubytováním
v nových objektech ubytovacího areálu VŠ v samém centru 
Uh.Hradiště a v bezprostřední blízkosti i závodních úseků	
	
	Družstvo ve složení 8 osob :	6  závodníků, 2  kapitáni

Poplatek:		   120,0 EUR    	 za družstvo – poplatek F.I.P.S. e.d.	
                                                                                                                                                               
1.100,0 EUR  	za družstvo – startovné, pojištění a závěrečný banket 
1.940,0 EUR 	za družstvo – 
   	           8 osob * 8 nocí	ubytování  a  noclehy v areálu VŠ , v pokojích dle výběru  ze závazné přihlášky a to od  neděle 22.6. – pondělí 30..6.2008
		   8 osob * 8 snídaní  	v termínu  od 23.-30.6.2008
		   8 osob * 8 večeří    	v termínu  od 22.-29.6.2008                                            
                         3. 040,0  EUR        náklad družstvo celkem 


Člen družstva , nad počet 8 členů, nebo další doprovod reprezentačního družstva v termín  od 22.6.-30.6.2008 se shodným rozsahem služeb uhradí pořadateli :
Poplatek:		40 Eur / osoba / den
		40 Eur /  osoba – závěrečný banket                                                                      





II . 	 Družstva bez oficiálního ubytování

      	 Družstvo ve složení 8 osob :	6  závodníků, 2  kapitáni
Poplatek:                    1.100,0 EUR  za družstvo – startovné, pojištění a závěrečný banket
                    	                 120,0 EUR  za družstvo – poplatek F.I.P.S. e.d.                       





     	III.     Alternativní   ubytování

    	Pořadatel je schopen na základě požadavku národní federace zajistit alternativní ubytování   v nejbližších  třech hotelích kvalitativní  kategorie 4 hvězdiček v samém centru města. Ty jsou umístěny v klidných zónách města , v centru a  ve vzdálenosti cca od  1,5-3,0 km od nejvzdálenějších bodů závodní tratě . Kapacita lůžek v jedno a dvoulůžkových pokojích bude v těchto nejblíže dostupných  hotelích činit cca  80 postelí. 	 Cena této alternativy ubytování nabízené pořadatelem je ve výši 3.950,0 Eur/družstvo, se snídaní . 
	Cena se může lišit u jednotlivých hotelů a dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím v případě důrazu na vyšší standart  v rozmezí 25 Eur/osoba/pobyt. V každém případě bude u této formy ubytování požadován souhlas na závazné přihlášce  vedoucím družstva (kontaktní osobou).



	V.	POUKÁZÁNÍ   PLATBY

Plátce :	…………………………………………… jméno země, za kterou tým startuje
Banka:	Komerční banka a.s. , regionální pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu :	43-0008470277/0100
SWIFT:	KOMBCZPPXXX
IBAN :	CZ5701000000430008470277
Příjemce   :	Moravský rybářský svaz, místní organizace Uherské Hradiště
	U Moravy 852, 686 06 Uherské Hradiště, Česká republika .


UZÁVĚRKA   PRO  POTVRZENÍ   ÚČASTI   REPREZENTACE 
na 14. ME v LRU plavaná je stanoven pořadatelem  do  29.02.2008



Písemně:		Moravský rybářský svaz
		místní organizace Uherské Hradiště
		U Moravy 852 
		686 06 Uherské Hradiště


Elektronicky kontakt :  	e-mail	  ech2008@centrum.cz 
				 	            rybaruh@seznam.cz     

Kontakt :	informace,tiskoviny		  www.rybaruh.cz 

Kontakt :	  Görčöš  Ivan             mobil   00420 776 164 558
	          manager  pro  14.ME  v LRU  plavaná  2008		   


P R O G R A M
   23.6.2008 -  pondělí  
	07.30			losování  pozic pro tréninky - aula VŠ, budova č.UH 2

      23.6. – 26.6. 2008  pondělí   -  čtvrtek
10.30                          1. signál na vnadění, začátek 1. tréninku
13.30		           2. signál, ukončení 1. tréninku
15.00                          3. signál na vnadění, začátek 2. tréninku
18.00		           4. signál, konec 2. tréninku

26.6.2008  -  čtvrtek
17.00                 	schůzka  kapitánů a trenérů reprezentace 
v budově auly VŠ, označení objektu UH č.2                                       
       27.6.2008  -  pátek
     06.00                          snídaně
	1. signál, vnadění, začátek oficiálního povinného tréninku

13.30			2. signál, konec povinného tréninku
14.30			oprava značení závodních sektoru a závodních míst + úklid
16.00                          setkání kapitánů  – aula VŠ, budova č. UH 2, Uh.Hradiště
– losování sektorů
18.00  		odchod účastníků na slavnostní otevírací ceremoniál na nám. T.G.Masaryka , před radnicí města 
            18.30   	oficiální otevření 14.ME v LRU plavaná 2008 v Uh.Hradišti – nám.T.G.Masaryka , Uh.Hradiště
            19.30	večeře	

      28.6.2008 -  sobota
05.30			snídaně
07.00       		losování stanovišť – aula VŠ , budova č. UH 2, Uh.Hradiště 
08.30			1. signál, odchod závodníků na stanoviště
10.25 			2. signál, vnadění
10.30			3. signál, začátek 1. závodu
13.25 			4. signál, 5. minut do ukončení 1. závodu
13.30			5. signál, konec 1. závodu
16.00			výsledky 1. závodu
16.30	setkání kapitánů – aula VŠ, budova č.UH 2, + losování sektorů
20.00                           večeře

      29.6.2008 – neděle
05.30			snídaně
07.30       		losování stanovišť – aula VŠ , budova č. UH 2, Uh.Hradiště 
08.30			1. signál, odchod závodníků na stanoviště
10.25 			2. signál, vnadění
10.30			3. signál, začátek 2. závodu
13.25 			4. signál, 5. minut do ukončení 2. závodu
13.30			5. signál, konec 2. závodu
16.00			výsledky 2. závodu
17.30		slavnostní vyhlášení výsledků a předání medailí a cen			nám. T.G.Masaryka, Uh.Hradiště
19.00		závěrečný  banket – prostory objektu REDUTA, nám.T.G.Masaryka , Uh.Hradiště

      30.6.2008 – pondělí
	07.-10.00		snídaně, vyklizení pokojů a odchod účastníků 



Reprezentace země  ………………………………………………………………………………………….





Konstrukce platby reprezentace  pořadateli
za účastníka 14.ME v LRU plavaná 2008 ,
realizovaná formou bankovního převodu: 

VOLBA  1
Ubytování formou individuální – mimo oficiální nabídku pořadatele

*Startovné/družstvo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………    1.100 €
*Poplatek F.I.P.S.e.d./družstvo:……………………………………………………………………………………………………………………   120 € 


VOLBA  2
Oficiální nabídka ubytování pořadatelem – nové univerzitní koleje

*Startovné+ubytování+služby/družstvo............................................ 3.040 €
*Poplatek F.I.P.S.e.d.:……………………………………………………………………………   ……………………………………  120 € 


 Poplatek shodný pro obě varianty:
*Poplatek za účast každé další osoby nad oficiální počet 8 členů družstva ;
 - ubytování za poplatek stanovaný pořadatelem ve výši                    40 €/osoba/den
 - účast na závěrečném banketu  14.ME v LRU - plavaná 		      40 €/osoba	
  
 (tedy za 3 osoby :  3 x 40 €)	    			                       .………………€	

  
  


Tento list s konstrukcí vaší platby prosíme zašlete spolu s formulářem na potvrzení účasti vašeho reprezentačního družstva rovněž do 29.2.2008 !






POTVRZENÍ  ÚČASTI
reprezentace na 14.ME v LRU-plavaná 2008,  28.6-29.6.2008

 termín pro potvrzení do 29/02/2008


Stát ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………………………………..……………………          Fax ………………………………………………………………………………………………

e-mail …………………………………………………………………………………………………………..

Osoba  pro kontakt s pořadatelem ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon…………………….……………………………………………………………………… 

Fax ………………………………………………………………………………

e-mail …………………………………………………………………………………………………………….


PŘEDBĚŽNÉ   INFORMACE  PRO  ORGANIZÁTORY
NÁHLED    na  www:eduha.cz  nebo rybaruh.cz 

Oficiální ubytování - univerzitní koleje
jeden hl.vstup,do velké haly se vstupem do WC a KOUP a tří samostatných pokojů o 1-3 postelích
 




 
pokoje podle struktury
jednolůžkový s příplatkem 15,- EUR/noc
 
ks
 
dvoulůžkový
 
ks
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Účast na závěrečném banketu
ano
ne
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Pomoc při zajištění individuálního ubytování
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Druh individuálního ubytování
Hotel
Hostel
Autocampink
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






Využijete možnosti zajištění živých nástrah přes pořadatele
 
 
ano
ne
 






Jiné požadavky :
 
 
 
 
 


Datum zaslání vyplněného potvrzení  zpět pořadateli je stanoven  do 29.2.2008


Z Á V A Z N Á     P Ř I H L Á Š K A
pro účast na 14.ME v LRU-plavaná 28.-29.6.2008
v Uherském Hradišti  -  Česká republika
Stát
 
Svaz
 
Adresa
 
Kontajtní osoba
 
Jazyk pro komunikaci
 
Telefon
 
Fax
 
E-mail
 






Jméno závodníka
 
Jméno závodníka
 
Jméno závodníka
 
Jméno závodníka
 
Jméno závodníka
 
Jméno závodníka
 
Jméno kapitána
 
Jméno kapitána
 
Jméno trenéra
 
Doprovod - jméno
 
Doprovod - jméno
 
Doprovod - jméno
 
Doprovod - jméno
 
Počet osobních vozidel výpravy
 
ks
Výprava použije k dopravě na ME autobus
ano
ne
 






Oficiální ubytování - univerzitní koleje
jeden vstup, jedna hala ,WC,KOUP a 3 pokoje 1-3 lůžkové
pokoje podle struktury
jednolůžkový s příplatkem 15,- EUR/noc
 
ks
 
dvoulůžkový
 
ks
 
třílůžkový
 
ks
Účast na závěrečném banketu
ano
ne
 osob






Pomoc  při  zajištění  individuálního  ubytování
ano
ne
 
 
Druh individuálního ubytování
Hotel
Hostel
Autocampink
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






Využijete možnosti zajištění živých nástrah přes pořadatele
 
 
ano
ne
 






Jiné požadavky :
 
 
 
 
 
Závazná přihláška musí být vyplněná a doručena pořadateli
do 1.5.2008



