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Propozície 

 

 

LRU – Prívlač 

 

 II.Liga 

 

2. dvojkolo 

 

 

 

 

 

 

7. – 8. 9. 2019 

 

Púchov – Váh č.10 

 



Podľa plánu športovej činnosti SRZ a SZŠR na rok 2019 MO SRZ  v Púchove usporiada 2. kolo         

II.ligy LRU – Prívlač. 

Športový rybársky pretek je usporiadaný podľa zákona 216/2018 Z.z.§ 20 a vykonávacej vyhlášky 

381/2018 § 15. 

 
Účastníci pretekov: 

MsO SRZ 
súčet 

umiestnení  
Body 
spolu 

Ryby 
spolu 

B.Bystrica A 58 170,1 144 

B.Bystrica B 59 162,4 162 

Hlohovec 44 218,9 160 

Humenné A 42 220,4 176 

Humenné B 64 171,2 150 

L.Mikuláš B 104 0 0 

Púchov 49 218,6 193 

Ružomberok 54 186,6 155 

Trnava 32 309,5 270 

Vranov n/T. 43 251,2 253 

Želiezovce 40 250,2 236 

Žilina 45 201,2 181 

 

 
Termín konania:  7. –8. 9. 2019 
 
Miesto konania:  Rieka Váh č. 10  3 – 4580 - 2 
 
Organizačný štáb: 

Riaditeľ pretekov:                 Róbert CRKOŇ 

Garant Rady SRZ:  Richard Hatala 

Hlavný rozhodca:    Milan Bajzík 

Sektoroví rozhodcovia:   Jozef Ptáček 

Technický vedúci:    Mgr. Pavol Kadlec 

Bodovacia komisia:  Miroslav Luhový, Adam Horváth 

Zdravotnícke zabezpečenie:   112 

 

Technické pokyny: 

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

 

1.Pri ulovení hodnotených rýb: 

  0-11,9 cm                                                          0,1      bod     

12-14,9 cm                                                          1,0      bod 

15-19,9 cm                                                          1,5      bod 

20-24,9 cm                                                          2,0      bod 

25-29,9 cm                                                          2,5      bod 

30-34,9 cm                                                          3,0 +1 bod  

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

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



Analogicky ďalej. Pri rybách nad 30cm (vrátane) je za rybu pridelený jeden bonusový bod 

(napr. v kategórii 60-64,9cm dostane pretekár za ulovenú rybu 6 + 1 bod t. j. 7 bodov). 

Všetky ryby nad 0,1 b. musia byť merané v korýtku! 

2.Ostatné druhy rýb ( belička, ploska, čerebľa): 

- nad 20 cm dĺžky (vrátane)   1 bod      

Pretekárska trať: 

Sektor A :  

Začiatok trate približne pod diaľničným privádzačom, smerom k hati Dolné Kočkovce. 

Nástupný breh ľavý. Hĺbka toku 1,5 – 6 m, štrkové a kamenisté dno, pomaly prúdivá voda. 

Príjazd z obce Horné Kočkovce, parkovanie pod diaľničným privádzačom. Brodenie 

zakázané! 

Sektor C :  

Začiatok trate je od cestného mosta cez rieku Váh smerom k diaľničnému privádzaču. 

Nástupný breh ľavý. Hĺbka toku 1,5 – 6 m, štrkové a kamenisté dno, pomaly prúdivá voda. 

Príjazd z obce Horné Kočkovce a parkovanie pod diaľničným privádzačom. Brodenie 

zakázané! 

Sektor B :  

Začiatok trate je pri cestnom moste cez rieku Váh, smerom k sútoku rieky Váh a Biela Voda. 

Nástupný breh pravý. Hĺbka toku 0,5 – 6 m, štrkové a kamenisté dno, pomaly prúdivá voda. 

Parkovanie pod cestným mostom. Brodenie povolené! 

Sektor D :  

Začiatok trate je od sútoku starého koryta Váhu s Nosicko – Kočovským kanálom a končí pri 

cestnom moste cez rieku Váh. Nástupný breh pravý. Hĺbka toku od 0,5 – 6 m, štrkové a 

kamenisté dno, pomaly prúdivá voda. Parkovanie pod cestným mostom. Brodenie povolené! 

Výskyt rýb:   Všetky druhy u nás žijúcich rýb.  

 

Náhradná trať:   nie je určená   

 

Brodenie:    Povolené v sektoroch B, D. 

 

Zraz účastníkov:   Ubytovňa SISI 18,00 hod. 

 

Časový harmonogram:  

Piatok:  

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

prezentácie z objektívnych príčin, je povinný 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 – 19:00 hod. -  žrebovanie 1. preteku, odovzdanie bodovacích preukazov.  

Sobota:  

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

06:40 – 07:00 hod. - kontrola účasti družstiev, súťažiacich  



07:00 – 07:30 hod. - presun pretekárov na pretekárske úseky  

07:30 – 08:00 hod. - príprava pretekárov a kontrola totožnosti rozhodcami  

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

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 B, D) 

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 A, C) 

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 (sektoryA,C) 

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

 

Nedeľa:   

06:00 – 06:30 hod. presun pretekárov na pretekárske úseky 

06:30 – 07:00 hod. príprava pretekárov a rozhodcov  

07:00 – 08:30 hod. 2. pretek 1. časť, 1.kola (sektory B, D) 

08:30 – 09:00 hod. prestávka a presun pretekárov na 2. časť  1.kola,  

09:00 – 10:30 hod. 2. pretek 2. časť 1. kola,  (sektory B, D) 

10:30 – 11:30 hod.  presun pretekárov na pretekárske úseky,  

11:30 – 13:00 hod. 2. pretek 1. časť, 2.kola,  (sektory A, C) 

13:00 – 13:30 hod. prestávka a presun pretekárov na 2. časť  2.kola,  

13:30 – 15:00 hod. 2. pretek 2 časť 2. kola,  (sektory A, C) 

17:00 hod. oznámenie výsledkov súťaže a ukončenie pod diaľničným privádzačom, 

v prípade nepriaznivého počasia ubytovňa SISI. 

Ubytovanie a strava :  

Je problém s ubytovaním v meste, výstavba železnice a pracovníci v Continentale, ubytovanie 

a stravovanie riešiť individuálne!!! 

 

 

Záverečné ustanovenia:  

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

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

športovú činnosť SRZ. 

- Preteká sa za každého počasia. V prípade búrky budú preteky prerušené a bude                                                                                        

sa postupovať podľa platných súťažných pravidiel. 

- Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť a riziko. 

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

pre športovú činnosť. 

 

Bližšie informácie o preteku: Mgr. Pavol Kadlec 0908 287 306 

     Róbert Crkoň 0903 442 047 

                                                . 

     

 


