
 

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2019 SZŠR, OŠČ SRZ v spolupráci 

s MsO SRZ  LEVICE / Zvolen / usporiada prvé dvojkolo 1. ligy v LRU 

plávaná a ligy žien /len pri účasti najmenej 5 žien/. 

 

Termín konania :       24. – 26. 5. 2019 

  

Miesto konania :  Zvolen – VN MÔŤOVÁ 

 

Organizačný štáb : 

Riaditeľ pretekov :                Ľudovít Beňo 

Garant Rady SRZ:                 Ján  Nagy 

Hlavný rozhodca:  Peter Bielik 

Sektoroví  rozhodcovia:       Milan Seleši, Fedor Haluška, Pavel Majkut 

Technický vedúci :                 Ľudovít Beňo 

Bodovacia komisia :  hlavný rozhodca + 2  

Zdravotné zabezpečenie :  resp.112 

 

Účastníci pretekov: 

 

1  Považská Bystrica-  Sensas 

2 Prešov A-  Colmic 

3 Šaľa - Maver  

4 Žiar nad Hronom – Tubertini 

5 Komárno – Bartal mix 

6 Vranov nad Topľou - Tubertini 

7 Trnava - MIVARDI  

8 Zvolen 

9 Levice - Maver  

10 Turčianske Teplice A  

11 Šurany 

12 Veľké Kapušany – Maros Mix Tubertini 

 

Preteká sa v disciplíne LRU – plávaná podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ 

2012 a Doplnkov č. 1 a 2 a ich modifikácií. Množstvo krmiva rastlinného 

pôvodu je stanovené na 20 l a množstvo návnad živočíšneho pôvodu na 2,5 l ( 

z toho môže byť max. 0,5 l neposekaných hnojákov /dendroben/, max. 1 liter 

kŕmnej patentky /z toho môže byť ¾ krabička malá a ¼ veľká patentka/. 

Veľká patentka na chytanie bude umiestnená v samostatnej najmenšej nádobe 

z odmernej sady 1/8 l alebo tzv. puk. Všetci pretekári musia mať pri kontrole 

živú návnadu pripravenú v sadu odmerných nádob typu „Sensas“. Patentka na 

chytanie je umiestnená v najmenšej nádobke zo sady. Návnada rastlinného 

pôvodu musí byť pri kontrole krmiva umiestnená v rybárskom vedre so značkami 

objemu na vnútornej strane. Dĺžka prútov je stanovená na 13 m. Tá istá dĺžka 

platí i pre prúty z pohárikmi. Pre kategóriu žien platí dĺžka prútov max. 11,5m. 

Tá istá dĺžka platí i pre prúty z pohárikmi 

 Pretekárska trať: 

 

VN Môťová.  Revír 3-5410-1-1.  

Jedná sa o vodnú nádrž s hĺbkou vody 150 – 200 cm s trávnatým brehom. 

 

Výskyt rýb: kapor, plotica, piest, pleskáč, belica 

Náhradná trať :  Nie je určená 

 

Časový program : 

Piatok 24.5.2019 

09:00 - 09:30 Žrebovanie boxov, presun pretekárov 

09:00 Vstup pretekárov do boxov, príprava  

11:20 Kontrola krmiva, návnad a nástrah  

11:50 - 12:00 Kŕmenie  

12:00 - 17:00 Povinný tréning bez sieťkovania rýb  

17:00 – Žrebovanie sektorov 1. kola 

Sobota 25.5.2019  

07:00 – 07:30 Žrebovanie 

07:30 - 08:00 Presun pretekárov na stanovištia  

08:00 - 09:50 Príprava pretekárov  

09:50 - 10:00 Kŕmenie  

10:00 - 14:00 2. kolo pretekov  

14:00 - 15:30 Váženie, vyhodnotenie 1. kola pretekov  

                       Žrebovanie sektorov 2. kola  

 

  

 

 



Nedeľa 26.5.2019 

07:00 – 07:30 Žrebovanie 

07:30 - 08:00 Presun pretekárov na stanovištia  

08:00 - 09:50 Príprava pretekárov  

09:50 - 10:00 Kŕmenie  

10:00 - 14:00 2. kolo pretekov  

14:00 - 15:30 Váženie, vyhodnotenie 2. kola pretekov  

16:00    Vyhlásenie výsledkov 1. ligy  2019 

 
Rozpis signálov  

08:00     1 signál       - pretekári môžu vstúpiť do pretekárskeho stanovišťa  

08:55     2 signál       - o 5 minút začína kontrola krmiva, návnad a nástrah 
09:50     3 signál       - hrubé kŕmenie, vnadenie (10 minút do začiatku pretekov) 

10:00     4 signál      -  začiatok pretekov 

13:55     5 signál      -  5 minút do konca pretekov 
14.00     6.signál      -  koniec pretekov 
 

 

Záverečné ustanovenie : 

• Všetci pretekári musia mať  platné registračné preukazy a 

preukazy členov SRZ 

• Vedúci družstva  musí  predložiť platnú súpisku potvrdenú 

odborom pre športovú činnosť SRZ. 

• Preteká sa za každého počasia , všetci pretekári súťažia na 

vlastné nebezpečie. V prípade búrky  bude pretek 

prerušený a bude sa postupovať podľa čl. 36 súťažných 

pravidiel. 

• Tréning na vyznačenej pretekárskej trati je povinný  dňa 

24.5.2019 podľa časového programu. Počas tréningu je 

zakázané ulovené ryby sieťkovať, ryby sa musia s náležitou 

opatrnosťou pustiť ihneď do vody. Vykonávanie lovu 

účastníkmi pretekov  po ukončení oficiálneho tréningu až do 

začiatku preteku dňa 25.5.2019 je ZAKÁZANÝ- sankcia za 

porušenie – DISKVALIFIKÁCIA!  

• Každý pretekár je povinný udržiavať poriadok. Odpadky 

bude možné vyhodiť do rozmiestnených igelitových vriec. 

• Informácie o pretekoch Beňo 0903 861 881, Mindák 0905 536 818 

- Občerstvenie počas pretekov je zabezpečené. 

- Ubytovanie  usporiadateľ  nezabezpečuje, je potrebné zabezpečiť si 

individuálne.  

 

Všetkým účastníkom prajeme príjemný pobyt, dobré počasie a bohaté úlovky.   

  

 

                                                                                       

 

 

 

    Slovenský rybársky zväz,  Rada 

    A. Kmeťa 20, 010 55  Žilina 
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