
 Slovenský rybársky zväz, Rada Žilina, 

Slovenský zväz športového rybolovu  

a SRZ MsO Partizánske  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozície 

 

 

 
LRU – Prívlač 

1. liga 

3. dvojkolo 

 
 
 
 
 
 
 

Partizánske – rieka Nitra 

21.09. – 22.09.2019 

 
 

 

 

 

 



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

s MsO SRZ Partizánske usporiada 3. dvojkolo 1.ligy LRU – Prívlač. 

 

 

Účastníci pretekov: 

 

ZO SRZ 
súčet 

umiestne

ní  

Body 

spolu 

Ryby 

spolu 

Bratislava I. 63 137,8 131 

Dubnica n/V. 42 177,6 189 

Kys.Nové Mesto A 51 146,5 137 

Kys Nové Mesto B 50 168,4 181 

Levice 45 177,2 186 

Liptovský Mikuláš A 57 184,8 201 

Námestovo 71 111,8 105 

Nové Mesto n/V 46 193,4 202 

Partizánske 56 144,1 133 

Trenčín A 41 188,4 193 

Trenčín B 40 182,3 187 

Zvolen 62 127,8 136 

 

 
Termín konania:  21.9. - 22.9.2019 
 
Miesto konania:  Rieka Nitra, revír 2-1440–1–1 
 
Organizačný štáb: 

Riaditeľ pretekov:  PhDr. Jaroslav Sámela PhD. 

Garant rady SRZ:  Gabriela Hupková 

Hlavný rozhodca:  Peter Magdolen 

Sektoroví rozhodcovia: Peter Brcko 

Technický vedúci:  Milan Cibulka  

Bodovacia komisia:             Marek Miklas, Milan Lukačovič, Michal Smatana 

Zdravotnícke zabezpečenie: 112 

 

Preteká sa podľa aktuálnych Predpisov pre športovú činnosť SRZ a Pravidiel pre LRU – 

prívlač a schválenými modifikáciami LRU-prívlač. Športový rybársky pretek je 

usporiadaný podľa zákona 216/2018 Z.z. § 20 a vykonávacej vyhlášky 381/2018 § 15. 

 

Výskyt rýb:    Všetky druhy u nás žijúcich rýb 

 

Náhradná trať:   Nie je určená   

 

Brodenie:  Povolené je brodenie popri vlastnom brehu v maximálnej 

vzdialenosti 1m od brehu na nevyhnutné obídenie prekážok a 

hustých zárastov. Na niektorých úsekoch sú zarastené brehy a je 

nutné prekonať vegetáciu, preto odporúčame prsačky. 

 

 



Zraz účastníkov:   Pod Salašom 1, 958 01 Partizánske-Salaš 

    www.salas-partizanske.sk 

GPS:  N48.61787°  E18.37604° 

 

Bodovanie: ako na kaprových vodách 

1. Pri ulovení hodnotených rýb:  

  0-11,9cm         0,1 bodu    40-44,9 cm    4,0 + 1  bod 

12-14,9 cm   1,0 bodu     45-49,9 cm    4,5 + 1  bod  

15-19,9 cm   1,5 bodu   50-54,9 cm    5,0 + 1  bod 

20-24,9 cm   2,0 + 0,5 bodu  55-59,9 cm    5,5 + 1  bod 

25-29,9 cm   2,5 + 0,5 bodu  60-64,9 cm    6,0 + 1  bod  

30-34,9 cm   3,0 + 1 bod              65-69,9 cm    6,5 + 1  bod  

35-39,9 cm   3,5 + 1  bod   

analogicky pokračovať ďalej. 

 

2. Ostatné druhy rýb – ploska,  belica, čerebľa: 

             nad 20 cm dĺžky (vrátane)   1 bod   

 

Poznámka : Ryba, ktorá má byť bodovaná za viac ako 0,1 bodu, musí byť vždy meraná v 

korýtku! 

 

Pretekárska trať : 

Trať má dĺžku cca 4,2 km. Bude vytýčená iba na pravej strane rieky (severná strana od centra 

mesta Partizánske) kde sa nachádza hrádza s chodníkom pre peších a cyklistov. Čísla štandov 

budú vyznačené farebne na vrchu hrádze rieky. 

Šírka toku rieky je 10 – 15 metrov, dno kamenisté, brehy sú miestami s porastom. 

 

Trať je prerušená pod všetkými mostmi a to v rozsahu 10 metrov nad a pod mostom!!! 

 

Sektor A 

Začiatok trate je nad sútokom rieky Nitra a Nitrica. Sektor je prerušený nad štandom A2 

splavom.  Štand A3 začína asi 100 nad splavom. Splav je vylúčený z trate. Koniec sektoru je 

pred tenisovým kurtom – na konci ulice Rudolfa Jašíka. 

 

Sektor B 

Je pokračovaním za sektorom A. Sektor B končí pri ulici Ján Švermu. 

 

Sektor C 

Je pokračovaním za sektorom B.  

Sektor končí 300 metrov nad cestným mostom. Zhruba na začiatku štrkoviska Bager. 

 

Sektor D 

Trať nadväzuje na sektor C. Sektor D končí 260m pod splavom v Kršteňanoch. 

 

Mapa trate: 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=sk&mid=1kfMHt_pe0uvnR0S8AmOfzoOs9nAh
B5W4&ll=48.62314010913229%2C18.38545722258027&z=15  
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Časový harmonogram:  

 

Piatok:  

18:00 – 18:15 hod. - prezentácia a kontrola preukazov. Ak sa družstvo nemôže zúčastniť 

prezentácie z objektívnych príčin, je povinné toto nahlásiť hlavnému rozhodcovi popr. 

garantovi (najneskôr do začiatku prezentácie) a ten vykoná žrebovanie za neho. Ak sa 

zástupca družstva neohlási v tomto termíne, nemôže družstvo nastúpiť na preteky. 

18:15 – 20:00 hod. -  žrebovanie 1. preteku, odovzdanie bodovacích preukazov.  

Sobota:  

06:30 – 06:40 hod. - nástup súťažiacich, otvorenie súťaže 

06:40 – 07:15 hod. - kontrola účasti družstiev, súťažiacich  

07:15 – 07:45 hod. - presun pretekárov na pretekárske úseky  

07:45 – 08:00 hod. - príprava pretekárov a kontrola totožnosti rozhodcami  

08:00 – 09:30 hod. - 1. pretek – 1. časť 1.kola (sektory A,B) 

09:30 – 10:00 hod. - prestávka a posun pretekárov na 2. časť 1. kola  

10:00 – 11:30 hod. - 1. pretek – 2. časť 1. kola (sektory A,B) 

11:30 – 13:30 hod. - výmena pretekárov a rozhodcov, obed   

13:30 – 14:00 hod. - príprava pretekárov na 1. časť 2. kola  

14:00 – 15:30 hod. - 1. pretek – 1. časť 2. kola (sektory C, D) 

15:30 – 16:00 hod. - prestávka a posun pretekárov na 2. časť 2. kola  

16:00 – 17:30 hod. - 1. pretek – 2. časť 2. kola (sektory C, D) 

19:00 – 20:00 hod. - Oznámenie priebežných výsledkov, losovanie  

 

Nedeľa:   

07:15 – 07:45 hod. - presun pretekárov na pretekárske úseky  

07:45 – 08:00 hod. - príprava pretekárov a kontrola totožnosti rozhodcami 

08:00 – 09:30 hod. - 1. pretek – 1. časť 1.kola (sektory A,B) 

09:30 – 10:00 hod. - prestávka a posun pretekárov na 2. časť 1. kola  

10:00 – 11:30 hod. - 1. pretek – 2. časť 1. kola (sektory A,B) 

11:30 – 12:00 hod.  presun pretekárov na pretekárske úseky,  

12:00 – 12:30 hod.  príprava pretekárov a rozhodcov,  

12:30 – 14:00 hod. 2. pretek 1. časť, 2.kola,  (sektory C, D) 

14:00 – 14:30 hod. prestávka a presun pretekárov na 2. časť  2.kola,  

14:30 – 16:00 hod. 2. pretek 2 časť 2. kola,  (sektory C, D) 

16:00 – 17:00 hod.   obed  

17:00 hod. oznámenie výsledkov súťaže a ukončenie  

 

 

 

Stravovanie: 

 

Poprosíme kapitánov tímov aby nahlásili počet obedov na sobotu a nedeľu (uviesť aj či strava 

má byť pre vegetariána) do 13.9.2019. Vieme zabezpečiť obed v sobotu v Slovenskej 

reštaurácii v cene 5,50 € a v nedeľu formou rozvozu na sektore v cene 4,50 €. 

Adresa: Slovenská reštaurácia - Nemocničná cesta 885/2, 958 03 Partizánske. 

 

 

 



Ubytovanie:  

Je potrebné si zabezpečiť čo najskôr individuálne : 

 

1. SALAŠ Partizánske. Pod Salašom 1857/1, Partizánske,  tel.: 0905 625 493  

web :   www.salas-partizanske.sk 

e-mail :  recepcia@salas-partizanske.sk 

- poloha asi 200 metrov od stredného úseku pretekárskej trate 

 

2. Salaš KOSTRÍN, Klatová Nová Ves (časť Janova Ves), cca. 13 km od Partizánskeho, 

tel.: 038 5420245 

web :   www.salas-kostrin.sk 

e-mail :  inaprojs@stonline.sk 

- poloha v centre mesta Partizánske, asi 700 metrov od stredného úseku pretekárskej 

trate 

 

3. Penzión KALINKA, Malé Bielice 209, Partizánske, tel.: 038 7496509 

web :   www.penzionkalinka.sk 

e-mail :  penzionkalinka@skylan.sk 

- poloha v blízkosti kúpeľov Malé Bielice, asi 5 km (10 min) autom od stredného 

úseku pretekárskej trate (alebo 1,5km pešo od začiatku pretekárskej trate) 

 

Ďalšie možnosti ubytovania a informácie nájdete na web-stránke mesta Partizánske : 

www.partizanske.sk 

 

 

Záverečné ustanovenia : 

- Všetci pretekári musia mať platné registračné preukazy športovca, preukazy člena 

SRZ a povolenie na rybolov.  

- Vedúci družstva musí na požiadanie predložiť platnú súpisku potvrdenú odborom pre   

športovú činnosť SRZ. 

- Preteká sa za každého počasia. V prípade búrky, resp. kalamitnej vody, budú 

preteky prerušené a bude sa postupovať podľa súťažných pravidiel. 

- Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť. 

- Tréning na pretekárskej trati nie je možný 14  dní pred pretekom/ viď predpisy pre 

šport. činnosť/. 

 

 

Informácie o preteku:  Milan Cibulka 0902 194 300 

 

 

 

Organizačný štáb Vám želá veľa úspechov pri pretekoch! 
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