
Slovenský zväz športového rybolovu,  

SRZ Rada – Odbor športovej činnosti 

MO Sabinov v spolupráci s MsO Humenné 

 

 

 

 

2. liga LRU plávaná 

 

 

31.5.-2.6.2019  

rieky Laborec v lokalite mestskej časti Sídliska III. 

V Humennom 

 

 

Propozície 
 

 

 

 

 



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

Sabinov a MSO Humenné  usporiada jarné dvojkolo 2. ligy v LRU plávaná. 

 

Účastníci pretekov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín konania:   31.5. – 2.6.2019 

Miesto konania:   rieka  Laborec v lokalite mestskej časti Sídliska III.  

v Humennom  

 

Organizačný  štáb: 

Riaditeľ pretekov:               Jaroslav Almaši 

Garant Rady SRZ:               Milan Pavlovský 

Hlavný rozhodca:                Tibor Petruš   

Sektoroví rozhodcovia:       zabezpečí komisia rozhodcov 

Bodovacia komisia:          hlavný rozhodca + 2 zabezpečí SRZ MO Sabinov 

Technický vedúci :              Dušan Barna 

Zdravotné zabezpečenie:     zabezpečí SRZ MsO Humenné, prípadne 112 

 

Technické pokyny: 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 

 
SRZ MsO, MO 

1. Žilina-Vagón klub 

2. Veľký Krtíš 

3. Humenné 

4. Prešov B 

5. Spišská Nová Ves 

6. Sabinov 

7. Nová Baňa 

8. Nové Zámky 

9. Dunajská Lužná 

10. Trenčín - ŠKP 

11. Ružomberok 

12. Šahy 



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.  

Pretekárska trať: Rieka Laborec 4- 1140-1-1  SRZ MO Humenné  

Charakter trate:        Laborec v mieste pretekov má priemernú hĺbku 150-300 cm, mierny 

prietok, brehy regulované a udržiavané, pokryté trávou bez ďalších porastov. Dno je štrkovité 

s ojedinelým výskytom valúnov.  

 

Výskyt rýb:               Všetky druhy nížinných rýb s prevahou rýb : belička, plotica, mrena , 

pleskáč,  kapor, karas, podustva, nosáľ, 

Časový program : 

Piatok 31.5.2019 

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

09:00   Vstup pretekárov do boxov, príprava  

10:00  Kontrola krmiva, návnad a nástrah  

10:50 - 11:00  Kŕmenie  

11:00 - 16:00  Povinný tréning bez sieťkovania rýb  

16:00   Žrebovanie sektorov 1. pretekov 

 

Sobota 1.6.2019 

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                 1. preteky  

14:00 - 15:30                 Váženie, vyhodnotenie 1. pretekov, žrebovanie sektorov 2. pretekov 

 

Nedeľa 2.6.2019 

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. preteky  

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

16:00                              Vyhlásenie výsledkov 1. a 2. pretekov 

 

 

Záverečné ustanovenia: 

Všetci pretekári musia mať platné registračné preukazy OŠČ a  preukazy členov SRZ. 

Vedúci družstva  musí na požiadanie predložiť prihlášku do súťaže pre rok 2019 potvrdenú 

odborom pre športovú činnosť SRZ  a v prípade potreby musia predložiť rozhodcovi  

potvrdenie o zaplatení štartovného. 



Preteká sa za každého počasia, všetci pretekári súťažia na vlastné nebezpečie.      V prípade 

búrky  bude pretek prerušený a bude sa postupovať podľa čl. 34 súťažných pravidiel. 

Tréning je povinný na trati dňa 31.5.2019 podľa časového programu bez sieťkovania rýb. 

Vykonávanie lovu účastníkmi pretekov  po ukončení oficiálneho tréningu až do začiatku 

pretekov je ZAKÁZANÉ- sankcia za porušenie – DISKVALIFIKÁCIA! Trať po tréningu 

opustiť do 18,00 h. Trénovať v ostatné dni je možné len s platným rybárskym lístkom s 

celozväzovým povolením na kaprové vody pre rok 2019 (prípadne platným hosťovacím 

povolením)  

 

Informácie o pretekoch:  

Ján Matola 

0907941654 

 

 

• Ubytovanie : Ubytovňa Appetitto Humenné, infolinka 0905440868 recepcia 0915433453 

(12 €/os./noc) Apartmány Humenné http://www.apartmanyhumenne.sk/ (10-15 €/os./noc) 

Hotel Karpatia, Tel.: +421 57 7861 888, +421 57 7861 861 (18 €/os./noc)  

• Stravovanie : Je možné v mieste ubytovania alebo na pretekárskej trati.  

 

 

 

 

 


