
Slovenský zväz športového rybolovu,  
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Propozície 

 

 

 

LRU – Prívlač 
 

2. liga 
 

3. dvojkolo 
 
 
 
 
 
 

28.9. - 29.9. 2019 
 

Humenné – Laborec č.3 

 
 



 

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2019 SZŠR a SRZ – Rada Žilina v spolupráci 

s MsO SRZ Humenné  usporiada 3. dvojkolo 2.ligy LRU – Prívlač. 

Športový rybársky pretek je usporiadaný podľa § 20 zákona 216/2018 Z.z. a § 15 

Vykonávacej vyhlášky 381/2018. 

 

Účastníci pretekov  

 

MsO SRZ 
súčet 

umiest  

Body 
spolu 

Ryby 
spolu 

B.Bystrica A 107 246,1 185 

B.Bystrica B 104 246,5 218 

Hlohovec 77 315 208 

Humenné A 100 282,9 201 

Humenné B 117 228,1 197 

L.Mikuláš B 208 0 0 

Púchov 100 290,8 232 

Ružomberok 116,5 245,1 188 

Trnava 67 416,3 326 

Vranov n/T. 95,5 393,7 338 

Želiezovce 79 344 293 

Žilina 95 290,7 239 

 
Termín konania:  28. 9. – 29. 9. 2019 
 
Miesto konania:  rieka Laborec 4-1140-1-1  

 
 
Organizačný štáb: 

Riaditeľ pretekov   : Adrián Skysľak 

Garant rady SRZ   : Richard Hatala 

Hlavný rozhodca   : Pavol Kubiš 

Sektorový rozhodca  : Róbert Kandra 

Technický vedúci   : Bača Peter 

Bodovacia komisia  : Peter Brcko, Martin Otavka, Juraj Brek 

Zdravotnícke zabezpečenie : zabezpečenie 112 

 

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

2012 a Modifikácií LRU - prívlač pre rok 2019.  

 

 

 

 



Bodovanie: ako na kaprových vodách 

 

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).  

 

Belica, ploska,čerebľa : 

 

- nad 20 cm dĺžky (vrátane)   1 bod    

 

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

meraná v korýtku. 

 

 

Pretekárska trať:  (viď obrazová príloha):  

 

Sektory A, C sa nachádzajú na rieke Laborec č.3, č.revíru 4-1140-1-1, niekoľko sto 

metrov pod ihriskom v obci Brekov, po triedičku štrku nad obcou Brekov. 

Mierne až rýchlo tečúca voda, s výskytom pomalších úsekov, s hĺbkou 0,5 – 2,0 

m, dno prevažne štrkové....  Sektory sú vedľa seba .Chytá sa poobede, obidva dni. 

Sektory B sa nachádzajú na rieke Laborec č.3, č.revíru 4-1140-1-1, nad obcou 

Jasenov, po cestný most cez rieku Laborec v meste Humenné.  Mierne až rýchlo 

tečúca voda s hĺbkou 0,5 - 2,0 m. Dno štrkové, až kamenisté. Chytá sa 

dopoludnia, obidva dni. 

Sektor D sa nachádza na rieke Laborec č.3, č.revíru 4-1140-1-1, v obci Lackovce. 

Trať začína nad cestným mostom a končí nad obcou Lackovce. Mierne až rýchlo 

tečúca voda s hĺbkou 0,5 - 2,0 m. Dno štrkové, až kamenisté. V strede sektora je 

vytvorený brod v kamenistej časti trate. Chytá sa dopoludnia, obidva dni. 

 

 

 



Prístup na trať: (viď obrazová príloha): 

 

Sektor A: sa nachádza na Laborci v obci Brekov, prístup k sektoru autom, približne 

v strede obce odbočka - smer futbalové ihrisko. Približne 200 za železničným 

priecestím je koniec sektora A. Parkovanie je možné na konci sektora a začiatku 

sektora. Chytá sa dopoludnia obidva dni. 

 

Sektor C: sa nachádza na Laborci v obci Brekov, prístup k sektoru autom, približne 

v strede obce odbočka - smer futbalové ihrisko. Približne 200 za železničným 

priecestím je začiatok sektora C. Parkovanie je možné na začiatku sektora 

a obmedzený počet áut v strede sektora. Chytá sa dopoludnia obidva dni. 

 

Sektor B: sa nachádza v meste Humenné. Po prejdení cestného mosta ponad rieku 

Laborec odbočíte vpravo na Jasenovskú cestu. Približne po 200m odbočíte v pravo cez 

chodník a dostanete sa k ochrannému násypu, kde sa nachádza koniec sektora C. Je to 

asi 40m miesto, kde je možné odstaviť autá. Chytá sa poobede obidva dni. 

Sektor D: sa nachádza na Laborci v obci Lackovce. Prístup k sektoru autom, hneď za 

cestným mostom na vstupe do obce v smere od Humenného. Za mostom je začiatok 

sektora. Autom je možné sa dostať približne do stredu sektora. Ďalej je nutné 

pokračovať peši. V strede sektora je vytvorený brod v kamenistej časti trate. Chytá sa 

poobede obidva dni. 

  

Výskyt rýb:   Všetky druhy u nás žijúcich rýb.  

 

Náhradná trať:   nie je určená   

 

Brodenie:    povolené  

 

Zraz účastníkov:   Humenné piatok o 18,00 hod  

Pub River na brehu rieky Laborec medzi mostami  

na výpadovke smerom na Sninu – viď obrazová príloha 

    https://sk-sk.facebook.com/riverpubhumenne/ 

https://www.donappetit.sk/restaurant/river-pub 

https://sk-sk.facebook.com/riverpubhumenne/
https://www.donappetit.sk/restaurant/river-pub


Časový harmonogram:  

Piatok:  

18:00 – 18:15 hod. – Pub River, 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 – Pub River 

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, C) 
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, C) 
11:30 – 13:30 hod. výmena pretekárov a rozhodcov, spoločný 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 B, 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 B, D) 
19:00 – 20:00 hod. Oznámenie priebežných výsledkov, losovanie – Pub River. 

 

Nedeľa:   

06:30 – 07:00 hod. presun pretekárov na pretekárske úseky – zraz Pub River 

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

07:30 – 09:00 hod. 2. pretek 1. časť, 1.kola (sektory A, C) 
09:00 – 09:30 hod. prestávka a presun pretekárov na 2. časť 1.kola 

09:30 – 11:00 hod. 2. pretek 2. časť 1. kola, (sektory A, C) 
11:00 – 11:30 hod.  presun pretekárov na pretekárske úseky 

11:30 – 12:00 hod.  príprava pretekárov a rozhodcov 

12:00 – 13:30 hod. 2. pretek 1. časť, 2.kola, (sektory B, D) 
13:30 – 14:00 hod. prestávka a presun pretekárov na 2. časť  2.kola 

14:00 – 15:30 hod. 2. pretek 2 časť 2. kola, (sektory B, D) 
15:30 – 17:00 hod. obed  

17:30 hod. oznámenie výsledkov súťaže 2. ligy za rok 2019 – Pub River  

 

 

Informácie o preteku: Peter Bača - 0908 638 141 
 



Ubytovanie a strava : 

 

Ubytovanie: 

 

Je možné zabezpečiť individuálnou formou napr. v Hoteli Karpatia - http://www.hotel-

karpatia.sk. 

 

Strava je predbežne zabezpečená pre všetkých  :  

Sobota – Pub River 

Nedeľa - po preteku – pred vyhodnotením - Pub River 

Cena stravy je cca 6,- €/osobu 

 

Záverečné ustanovenia: 

• Všetci pretekári musia mať platné preukazy člena SRZ s fotkou a registračné 

preukazy  

• Preteká sa za každého počasia. V prípade búrky, bude pretek prerušený a bude 

sa postupovať podľa súťažných pravidiel. 

• Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť. 

• Tréning na pretekárskej trati nie je možný 14 dni pred pretekom – viď predpisy 

pre športovú činnosť. 

• Prineste si zo sebou meracie korýtka. 

• Brodenie je povolené. 

• V prípade kalamitnej vody si organizátor vyhradzuje právo zrušiť pretek o čom 

budú vedúci družstiev a rozhodcovia telefonicky informovaní. Sekretariát 

odboru športovej činnosti bude dodatočne informovaný písomne.  

 

 

Organizačný štáb Vám želá veľa úspechov pri pretekoch! 

http://www.hotel-karpatia.sk/
http://www.hotel-karpatia.sk/


Obrazová príloha: 

 

1. Celkovo trate a miesto zrazu 

 



 

2. Miesto zrazu – pub River 

 



3. Sektory A, C 

 



4. Sektor B 

 

 



5. Sektor D - Lackovce 

 

 


