
 

Slovenský zväz športového rybolovu, Andreja Kmeťa 20, 010 01 Žilina 
 
 

SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ – PLÁVANÁ 

1. Zloženie súťaží 
 

A.) Dlhodobé postupové súťaže: 

1. liga – celoštátna         –   12 družstiev po 4 pretekároch 

                                (na súpiske môže byť uvedených max. 8 pretekárov)                                     

2. liga -celoštátna          –   12 družstiev po 4 pretekároch 

                               (na súpiske môže byť uvedených max. 8 pretekárov)                                     

Divízia                          –     Minimálne päť družstiev po 3 pretekároch 

            (na súpiske môže byť uvedených max.  8 pretekárov)                                     
                                                   

 B.) Liga U 14,U 18,U 23          

Liga je dlhodobá mládežnícka súťaž,  z ktorej vzídu víťazi v daných kategóriách. Súčasťou ligy 

je aj výber reprezentácie na MS a ME. 

Termíny pretekov sú uvedené v termínovom kalendári pretekov, schválenom prezídiom 

odboru ŠČ a Radou SRZ. 

 

Do súťaže sa môžu prihlásiť pretekári, ktorí sa do 31.3 v danom roku  prihlásia na 

sekretariát športového odboru písomne na adresu: 

SZŠR - Rada, Žilina, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina, 

alebo e-mailom na adresu:  sekretariatszsr@gmail.com 

Štartovné na jedného pretekára je 10,00 €. Štartovné sa uhrádza pri prezentácii. 

Pretekári sa registrujú podľa vekových kategórii : 

- A skupina  do 23 rokov, povolená dĺžka prútu 13,0 m 

- B skupina  do 18 rokov,  povolená dĺžka prútu 11,5 m 

- C skupina  do 14 rokov, povolená dĺžka prútu 10 m  

                                                                                       

Každá kategória má svoj sektor. Ak sa však do jednotlivej kategórie neprihlási viac ako 5 

pretekárov, budú  priradení do nasledovnej vyššej  skupiny. Súťaží sa podľa pravidiel LRU-P . 

Víťazom ligy sa v každej skupine stáva pretekár s najnižším súčtom umiestnení. 

Reprezentačné družstvo v kategórii seniorov tvoria automaticky prvý štyria pretekári. Ďalších 

dvoch určí štátny tréner v spolupráci so sekciou LRU-P.  

 

C.) Majstrovstvá Slovenskej republiky 

Majstrovstvá Slovenskej republiky (ďalej len M SR) vyhlasuje odbor ŠČ pri SZŠR. 

Súťaž sa skladá z 1 dvojkolového preteku.  

Organizujú sa preteky štvorčlenných družstiev a jednotlivcov v kategóriách: 

a)  muži bez obmedzenia fyzického veku  

b)  ženy bez obmedzenia fyzického veku  

c)  U15 – musia mat viac ako 10 a menej ako 15 rokov  do 31. Decembra roku pred       

Majstrovstvami 

d)   U20 – musia mat  menej ako 20 rokov  do 31. Decembra roku pred Majstrovstvami 

e)   U25 – musia mat  menej ako 25 rokov  do 31. Decembra roku pred Majstrovstvami 

f)  MASTERS – musia mať 55 rokov do 31. Decembra roku pred Majstrovstvami  

g) VETERÁNI - musia mať 65 rokov do 31. Decembra roku pred Majstrovstvami  
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Súťaž družstiev a jednotlivcov kategórie „a“ prebieha v štyroch   samostatných sektoroch.  

Účasť na M SR je povinná pre všetkých pretekárov zaradených  do reprezentačných družstiev v 

príslušnom roku.   

Majstra Slovenskej republiky v príslušnej kategórii pre  daný rok je možné vyhlásiť len vtedy,  

ak súťažilo najmenej 8 štvorčlenných družstiev v kategórii  a). 

V ostatných kategóriách b) – e) ak súťažilo najmenej 5 jednotlivcov. 

Majstrovstvá SR s medzinárodnou účasťou sú vyhlasované a riadené osobitnými propozíciami. 

D.) Pohárové súťaže 

  Pohárové súťaže sú preteky vyhlasované OZ SRZ. Tieto súťaže môžu byť aj 

s medzinárodnou  účasťou. Počty účastníkov, ako aj oprávnenosť k štartu určujú propozície 

súťaže.        

 

2.   Postupový a zostupový kľúč, termíny súťaží 
 

 2.1.     

          Víťaz 1. ligy získava právo účasti na Majstrovstvách sveta klubových družstiev.  

          Víťaz 2. ligy a v poradí druhý majú právo postupu do 1. ligy.  

          Víťazi divízie skupín A a B, prípade C získavajú právo postupu do  2.ligy.  

          Posledné dve družstvá 1. ligy zostupujú  do 2. ligy.  

Posledné dve družstvá 2. ligy zostupujú  do  divízie podľa príslušných skupín.  

 

2.2.  Termín podania prihlášok do súťaží 1. liga, 2. liga a divízia je do 30.11. bežného roka  Ak 

po uzatvorení prihlášok do súťaží pre príslušný rok  nie je naplnený počet súťažiacich 

družstiev na stanovený počet odbor plávanej rozhodne o postupnom doplnení podľa 

výsledkov predchádzajúceho roku.  

2.3.   Dlhodobé postupové súťaže vyhlásené odborom ŠČ SZŠR a Radou SRZ sa uskutočnia  

v poradí:  

A.) jarné dvojkolo:  1. liga, 2. liga, divízia   

                       

B.) letné dvojkolo: 1.liga, 2.liga  

                                                                

C.) jesenné dvojkolo: divízia, 2. liga, 1. liga  

   

D.) Majstrovstvá Slovenskej republiky: 

 

1.) kategória muži, ženy – termín je určený rozšíreným zasadnutím odboru  LRU-P  

2.)  kategórií U15, U20, U25 – termín je určený rozšíreným zasadnutím sekcie  

odboru LRU- P 

       Poznámka: Termíny domácich súťaží sú upravené podľa rozvrhu medzinárodných  

pretekov. 

 



 

3. Výber národnej reprezentácie 

Pretekári, ktorí sa na MS v súťaži jednotlivcov umiestnili na 1. až 10. mieste majú 

v nasledujúcom roku právo reprezentovať Slovenskú republiku na MS. V prípade, že nastane 

tento prípad, znižuje sa počet pretekárov, ktorých vyberá reprezentačný tréner o takto 

nominovaných pretekárov. 

Ak pri samofinancovaní nebude záujem o účasť na ME podľa uvedených zásad, môžu 

nomináciu doplniť aj pretekári  nominovaní na svetový šampionát. V prípade, že ani takto 

nebude možné zostaviť reprezentačné družstvo nebude družstvo na súťaž ME vyslané.  
  

Úlohy trénera štátnej reprezentácie 

-         vypracováva koncepciu  na príslušné volebné obdobie, 

-         počas roka získava informácie o dejisku MS (ME), komunikuje s ľuďmi znalými miestne 

           pomery v dejisku šampionátu, 

-          vyberá pretekárov podľa umiestnenia v ATP. Do reprezentačného družstva pre účasť na 

MS, na základe  dlhodobej výkonnosti jednotlivých pretekárov pre daný šampionát 

a predkladá na schválenie takto nominovaných pretekárov na odboru LRU - plávaná, 

spolu s dôvodovou správou k výberu reprezentantov,  

-          počas pretekov organizuje a plne zodpovedá za tréningový proces a regeneráciu  

            pretekárov, 

-        nasadzuje na súťažiach MS (ME) pretekárov do jednotlivých pretekov podľa vlastného 

uváženia, bez ohľadu na postupové miesto pretekára v nominácii, 

- zodpovedá za dodržovanie kódexu reprezentantov v rámci prípravy aj počas MS (ME), 

- predkladá správu z MS (ME) odboru  LRU - plávaná, 

- zúčastňuje sa na zasadaniach odboru LRU - plávaná, týkajúcich sa prípravy MS (ME), 

- zúčastňuje sa kvalifikačných súťaží pre výber reprezentácie, 

- má právo podávať návrhy na disciplinárne opatrenia a v prípade závažného porušenia 

disciplíny je oprávnený odvolať pretekára priamo na súťaži  a nahradiť ho iným.  

 

4.  Charakter povodia 

Preteky musia byť organizované na riekach, kanáloch, jazerách alebo iných stojatých 

vodách. Musí byť možné loviť v celej dĺžke pretekárskeho sektora. Hĺbka musí byť 

minimálne 1 m. Minimálna šírka toku 25 m.  
 

5.  Pretekárska trať 

Vyznačené územie musí byť rovné, s rovnakými podmienkami pre všetkých pretekárov. 

Toto územie musí umožniť, aby bol každý súťažiaci umiestnený v priamej línii tak, aby sa 

zabránilo prerušeniam elektrickým vedením, mostami a pod. ak je toto možné. Nesmú byť 

ohrozované životy súťažiacich a divákov. Za prípravu pretekárskej trate  zodpovedá  

usporiadateľ, od ktorého trať prevezme garant.  

Pretekárske trate na súťaže vyhlasované  SZŠR musia byť odsúhlasené odborom LRU-P.   
 

6.  Úsek pretekára 

Každý úsek pretekára musí mať dĺžku 10 - 20 m, ktorý vpravo aj vľavo musí byť viditeľne 

označený. Úsek je oddelený od divákov vo vzdialenosti min. 10 m. Do pretekárskeho úseku 

môže vstúpiť tréner (vedúci družstva), ktorý musí mať viditeľné dohovorené označenie. 

Pretekársky úsek musí byť označený tabuľkou s číslom. Pri medzinárodných súťažiach táto 

tabuľka mimo čísla musí byť opatrená menom pretekára, štátnou príslušnosťou a počtom 



 

úlovkov. Tento údaj   musí byť aktualizovaný každú hodinu trvania preteku. V tomto 

priestore je zakázané fajčiť. 

7.  Žrebovanie 1. pretekov 

Pri žrebovaní súťaže, ktorej kolo má viac ako jedny preteky sa postupuje tak, že pre 1. preteky 

bude vyžrebované číslo pretekárskeho územia každého pretekára na základe skôr určeného 

poradia žrebovania. Na žrebovanie sa môžu použiť tabuľky, výpočtová technika alebo ručné 

žrebovanie čo musí zaručovať podmienku, že každé družstvo môže mať len jeden „okrajový 

štand“  Pokiaľ sa nejedná o dobeh počtu štandov z predchádzajúcich pretekov. 

  Tabuľky alebo program musia byť schválené sekciou LRU-P. Toto žrebovanie musí byť 

ukončené 180 minút pred začiatkom  pretekov. 
 

8.  Žrebovanie 2. pretekov 

Pre druhé preteky bude pre každého pretekára  znovu vyžrebovaný sektor a pretekárske 

územie. Výhodu okrajových pretekárskych úsekov zohľadniť aj pri jesennom žrebovaní. 

Ak je pretekárska trať neprerušená, vyberie sa z osudia prvé, druhé a predposledné , 

posledné číslo nap. A-1, A2 a D 11, D-12.  Ako prvé je žrebované pretekárske územie pre 

pretekára, ktorý v prvých pretekoch mal číslo  A-1 následne žrebuje pretekár ktorý mal D12  

Ako druhé je žrebované pretekárske územie pre pretekára, ktorý v prvých pretekoch mal číslo 

A2 a následne D 11.  Ďalej sa žrebuje v obrátenom poradí ako v prvých pretekoch s tým, že 

do osudia sa vrátia čísla A-1, A2 a D 11, D-12. Pri tomto musí byť zachovaná zásada, že 

pretekári z jedného družstva nemôžu chytať vedľa seba napr. A 12 a B 1.  

Ak sú niektoré sektory z akýchkoľvek dôvodov prerušené, žrebovanie pre 2. preteky sa 

vykonáva analogicky, len s tým rozdielom, že pretekárske územia, kde je sektor prerušený / 

minimálna dĺžka prerušenia 50m/ dostávajú charakter  prvých, druhých, predposledných 

a posledných území, a uprednostnení pri žrebovaní sú pretekári, ktorí na týchto pretekárskych 

územiach absolvovali prvé preteky. Ďalej sa pokračuje tak, ako je uvedené vyššie. 

Žrebovanie 2. pretekov musí byť ukončené 180 minút pred ich začiatkom.  

Na žrebovanie 1. a  2. ligy sa môžu použiť tabuľky alebo výpočtová technika. Žrebovací 

program a tabuľky schvaľuje sekcia LRU - plávaná.  
 

9.  Značenie pretekárskej trate 

Na tečúcich vodách  sa značenie trate vykonáva  proti smeru  toku (číslo 1 je dole). 

Pri pohľade na stojatú vodu je číslo 1 vždy situované vľavo. Sektor bude vytýčený  z ľavej 

strany doprava.   

 

10.  Prípravný čas 

 Každý pretekár na svoju prípravu má k dispozícii čas 120 minút (ak v propozíciách neje 

stanovené inak).   

Pretekári po vyžrebovaní svojich pretekárskych území, môžu si preniesť svoje náradie, 

pomôcky, návnady a nástrahy  do blízkosti svojho pretekárskeho územia. Pretekárom nie je 

dovolené vstúpiť do pretekárskeho územia, ani začať montáž svojho náradia, až do zaznenia 

prvého signálu oznamujúceho začiatok prípravného času. Toto ustanovenie sa týka aj 

ostatných osôb, ktoré pomáhali pri prenose náradia a ostatného vybavenia pretekára  pri jeho 

prenose do blízkosti vyžrebovaného pretekárskeho miesta. Za porušenie tohto ustanovenia sa 

udeľuje žltá karta. 

Počas prípravného času pretekár si pripravuje svoje miesto, náradie, návnady a nástrahy. 

Umiestni si sieťku pre ulovené ryby, môže vykonávať meranie veľkosti vodného stĺpca. 



 

Pripravuje ku kontrole návnady a nástrahy. Návnady a nástrahy musia byť pripravené ku 

kontrole 50 minút po prvom signáli  pretekov. Bude kontrolované množstvo návnad 

pripravené k použitiu t.j. vlhké, so všetkými prísadami bez návnad živočíšneho pôvodu.  Tieto 

budú kontrolované samostatne. 

Pretekár môže pripravovať gule zložené z návnad vrátane návnad živočíšneho pôvodu 

výhradne až po vykonanej kontrole. Pretekár bez vykonanej kontroly návnad a nástrah nie je 

pripustený k pretekom.  

Po kontrole návnad nie je možné  priniesť pretekárovi ďalší materiál a náradie. Vnadiace 

zmesy a nástrahy je možné priniesť pretekárovi len do vykonania ich kontroly. Po kontrole je 

zakázané podávať pretekárovi nástrahy a návnady. Za porušenie tohto ustanovenia sa udeľuje 

červená karta. 

 

11. Komisia pre kontrolu návnad a nástrah. 

Je zložená z vedúceho, ktorým je sektorový rozhodca alebo člen rozhodcovskej komisie 

a dostatočného množstva členov tak, aby v priebehu 50 až 60 minúty prípravného času bola 

schopná vykonať kontrolu pripravených  návnadových zmesí  a nástrah  živočíšneho pôvodu 

u všetkých pretekárov.  

Kontroluje sa množstvo návnad a nástrah pripravovaných k použitiu.  Každý pretekár je 

povinný ukázať členovi komisie pripravené  návnady a nástrahy  a ukázať obsah tašiek a 

obalov na náradie v ktorých by mohli byť uložené ďalšie návnady ktoré má vo svojom 

pretekárskom úseku. V prípade zistenia nadbytku  návnad a nástrah sa tieto pretekárovi 

odoberú a pretekárovi je udelená žltá karta. Žltá karta sa pretekárovi udelí aj vtedy keď v 

rozmedzí 50 a 60 minúty prípravného času nie je pripravený ku kontrole. 

  Návnady a nástrahy  musia byť pred vykonaním kontroly  v odmerných nádobách -  

vzor  SENSAS. 
 

12. Úlovky 

Pretekári sú povinní pri sieťkovaní rýb dodržiavať druhové obmedzenia rýb stanovené 

usporiadateľom v propozíciách. Ryba je platná len v tom prípade ak bola ulovená na vlastný 

háčik (nie zachytený cudzí systém). Náhodne zaseknutá ryba mimo papuľu sa považuje za 

platný úlovok. Úmyselné podsekávanie rýb nie je dovolené. Ulovené ryby musia byť 

uchovávané v sieťkach o minimálnom priemere 50 cm a minimálnej dĺžke 4 m. Je dovolená 

odchýlka v priemere sieťky - 5 cm a v dĺžke sieťky - 30 cm. Sieťky musia ležať vo vode. 

Pretekári u ktorých bude zistená úmyselne poškodená ryba budú sankcionovaní  

rozhodcovskou  komisiou. Za porušenie tohto ustanovenia sa udeľuje žltá karta.  
 

13.  Nástrahy  a návnady 

Návnadové zmesi pripravené ku kontrole a použitiu sú vlhké zmesi tvorené z prirodných 

a komerčne vyrábaných substancií (kamienky, hlina, lepidlá a posilňovače) bez návnad 

živočíšneho pôvodu. Maximálne povolené množstvo je 20 litrov, pokiaľ propozíciami nie je 

stanovené inak.  

         Množstvo návnad a nástrah živočíšneho pôvodu je stanovené na maximálne 2,5 litra 

pokiaľ propozíciami nie je stanovené inak. Všetky živé nástrahy musia byť pri kontrole 

predložené v oficiálnych ciachovaných nádobkách. Viečka nesmú byť nasilu stláčané, ani 

ničím prelepené. Z celkového množstva (2,5 litra), môže byť maximálne 0,5 litra hnojákov/ 

dendroben (musia byt v krabičke v celku, nie posekané), ďalej maximálne 1 liter patentky, z 

ktorej maximálne 0,25 litra môže byť veľká patentka, zvyšok malá. Patentka môže byť 

maximálne v dvoch krabičkách (napr. 3/4 krabička kŕmna patentka, 1/4 krabička veľká 



 

patentka). Okrem tohto množstva je dovolené mať ešte veľkú chytaciu patentku v malej 1/8 

krabičke, alebo v tzv. puku. Po kontrole je dovolené túto chytaciu patentku (1/8) použiť aj na 

kŕmenie.  

       Pri kontrole krmiva musí mať pretekár pri sebe aj náhradne vedro na presypanie krmiva 

       Po kontrole sa môže krmivo a hlina dovlhčovať len rozprašovačom 

       Po kontrole sa môze použiť posilovač ( tekutý alebo práškový) v množstve max. 100 ml 

(1/8 krabička) 

Nesmú sa používať umelé nástrahy (patentky, kostné červy) mŕtve alebo živé rybky.  

Lepenie patentiek na háčik je zakázané.   

Po skončení 1. preteku zbytok  návnad a nástrah nesmie byť vhodený do vody. Za 

porušenie tohto ustanovenia sa udeľuje žltá karta. 
  

14. Čas a spôsob vykonávania preteku. 

Súťaže vykonávané podľa tohto súťažného poriadku sú organizované tak, že kolo sa skladá 

z dvoch pretekov vykonávaných v sektoroch počas dvoch dní. Jednotlivé preteky trvajú  240 

minút. V prípade prerušenia v dôsledku vyššej moci (búrka) budú jednotlivé preteky uznané za 

platné ak trvali najmenej 90 minút.  

Počas preteku je povolené: 

       a) pri kŕmení kalíškom – nabrať krmivo (hlinu, lepené červy) iba jednou rukou. 

vyformovať a utlačiť ju môže oboma rukami. 

       b) pri hádzaní, alebo kŕmení prakom – nabrať lepené červy jednou rukou a utlačiť a 

vyformovať oboma rukami. Krmivo môže nabrať a vyformovať len jednou rukou. 

 

 

15.  Povinnosti účastníkov pretekov 

Všetci účastníci sú povinní dodržiavať ustanovenia súťažných pravidiel LRU – P a 

predpisov pre športovú činnosť.  

 

16.  Udica 

Udica musí byť vybavená plavákom a jednoduchým háčikom, ktorého veľkosť nie je 

stanovená. Zaťaženie udice záťažou  nesmie  prekročiť nosnosť plaváka. Hlavná záťaž 

nesmie ležať priamo na dne. Na dne môže ležať  maximalne 10% celkovej záťaže. Ak sa loví 

v tečúcich vodách a   prúd vody je akýkoľvek, záťaž musí byť uložená  tak, aby nebránila 

prirodzenému pohybu plaváka počas splavovania. V prípade, že sa zistí, že niektorý pretekár 

počas pretekov toto ustanovenie porušil, je v právomoci sektorového rozhodcu vykonať 

v priebehu pretekov prekontrolovanie  udice.   Nemusí čakať na koniec pretekov.  

Pretekár nesmie pred kontrolou zmeniť systém (polohu plaváka, hmotnosť závažia 

a pod.). Za porušenie tohto ustanovenia sa udeľuje žltá karta. 

Nástraha na háčiku musí byť napichnutá a nie prilepená alebo inak upevnená. Nesmie 

obsahovať amalgám. Za porušenie tohto ustanovenia sa udeľuje červená karta. 
 

17.  Množstvo rybárskych prútov 

Počas pretekov pretekári môžu mať pripravené ľubovoľné množstvo prútov, ale loviť 

môžu len  jedným z nich. Za porušenie tohto ustanovenia sa udeľuje červená karta.  
 



 

18. Cudzia pomoc 

Jedine  kapitán družstva (alebo tréner) riadne označený dohodnutým označením môže 

vstúpiť do pretekárskeho územia vlastného pretekára a môže mu len slovne poradiť. Nesmie 

mu poskytnúť akúkoľvek materiálnu resp. fyzickú pomoc. Za porušenie tohto ustanovenia sa 

udeľuje žltá karta.  

Počas prípravy a preteku nesmie byť pretekárom poskytnutá žiadna pomoc zvonka. 

Výnimkou je podanie náhradných dielov v prípade zlomenia prútu, ktoré smie pretekárom 

podať rozhodca. Okrem toho môže rozhodca pomôcť pretekárovi rozdeliť zlepené diely 

deličky, alebo pri oprave iného prútu. V prípade , že nie je možné rozdeliť zlepené diely 

deličky rozhodca môže privolať ďalšiu pomoc. 

 

19.  Plošiny 

Pretekári môžu použiť plošiny o rozmere 1 x 1 m . Tieto musia byť  v priamej čiare 

mimo vodu.(Rozhodcovská komisia môže povoliť plošiny čiastočne vo vode, ale priama línia 

musí byť dodržaná.) Ak to vyžaduje situácia pre vyrovnanie plošín môže byť použité lano, 

ktoré ale musí byť osadené pred začiatkom prípravného času. Môžu byť použité aj prídavné 

plošiny na úrovni hlavných, ktoré ale slúžia výhradne na uloženie materiálu. Kontrola 

osadenia plošín bude vykonaná najneskôr do začiatku kontroly krmiva.  

 

20.  Využívanie vyžrebovaného pretekárskeho územia  

Po zaznení prvého signálu pretekári môžu vstúpiť do  svojho vyžrebovaného úseku, kde 

sa môžu  ohľaduplne a bez hluku pohybovať. 

 Ryba musí byt zaseknutá a vylovená vo vlastnom pretekárskom území. Ryba počas 

zdolávania môže opustiť vlastné  pretekárske územie. Ryba bude považovaná za neplatnú 

(FISH OUT) ak v dobe  jej vylovenia je preukázateľne zachytená o systém iného pretekára. až. 

Pretekár je povinný po výzve sektorového rozhodcu takúto rybu okamžite pustiť do vody. Ak 

toto pretekár odmietne môže túto rybu zasieťkovať do druhej sieťky a podať protest proti 

rozhodnutiu rozhodcu. Rozhodnutie o platnosti takejto ryby príjme rozhodcovská komisia po 

ukončení preteku.  Pri vážení sa najprv zvlášť odvážia úlovky z pretekárovej sieťky a potom sa 

druhým vážením odváži sporná ryba. V prípade, ak pretekár takúto spornú rybu vloží medzi 

ostané úlovky bude mu udelená červená karta. 

 

21. Používané signály. 

Prvým signálom začína prípravný čas, kedy pretekári môžu vstúpiť do svojho 

vyžrebovaného priestoru a môžu začať s montážou svojho náradia, záťažou merať hĺbku 

vody, vyskúšať svoje vlasce a plaváky, pripravovať zmes návnad ku kontrole množstva 

a následne k použitiu, pripravovať návnady živočíšneho pôvodu ku kontrole množstva  

a následne k použitiu, umiestniť svoju sieťku na ryby do vody. Pre uvedenú činnosť je 

vyhradený čas 120 minút a je zakázaná akákoľvek cudzia pomoc.  

Po druhom signáli v 45-tej  minúte prípravného času, majú pretekári 5 minút do začiatku 

kontroly vnadiacich zmesí a nástrah. Táto kontrola vždy začína na č.1 každého sektoru. Po 

tejto kontrole je zakázané už takéto krmivo dovlhčovať a sitovať. 

Po  treťom signáli  po dobu  trvania 10 minút pretekári môžu tzv. hrubo vnadiť guľami 

vnadiacich zmesí,  ktoré môžu obsahovať aj návnady živočíšneho pôvodu a ktorých 

formovanie je prípustné až po vykonanej kontrole množstiev členmi  komisie pre kontrolu 

návnad a nástrah. Je povolené hádzanie vnadiacich zmesí a návnad živočíšneho pôvodu rukou 



 

alebo pomocou dvojručného praku alebo „pohárika“ umiestneného na konci samostatného 

prútu. Zmes nesmie obsahovať spojovacie prostriedky ako sú: krmítka, rôzne obaly resp. 

obaly rozpustné vo vode a pod. Za porušenie tohto ustanovenia sa udeľuje červená karta. 

Štvrtým signálom  je určený začiatok pretekov. Vnadiace gule pripravené počas 

prípravného času sa už nemôžu používať po tomto signáli. Počas pretekov pretekári môžu 

používať iba ľahké vnadenie. Toto je definované tak, že malé hrudky určené na vnadenie sa 

tvarujú jednou rukou bez akejkoľvek opory. Ich tvarovanie počas prípravného času nie je 

dovolené. Ich hádzanie do vody môže byť vykonávané rukou, pomocou dvojručného praku 

alebo pomocou „pohárika“ na konci samostatného prútu. Nad vodou môže byť len jeden prút. 

Pri kŕmení kalíškom musí byť systém s háčikom na brehu. Lepené červy musí pretekár nabrať 

jednou rukou a následne  z nich môže pomocou  oboch rúk vytvarovať guličku. Za porušenie 

tohto ustanovenia sa udeľuje žltá karta.  

 Piaty signál  pretekárom pripomína, že do konca pretekov ostáva 5 minút. 

  Šiesty signál znamená ukončenie pretekov. Po tomto signáli nebude započítaná žiadna 

ryba s výnimkou tej, ktorá bola jednoznačne so signálom  vytiahnutá z vody (do vzduchu). 

V prípade, že pretekár po signáli  umiestni ulovenú rybu  do sieťky, pri vážení sa odváži 

najväčšia ryba a rozhodcovská komisia rozhodne o zarátaní jej hmotnosti alebo o jej 

anulovaní.  
 

22.  Postup pri vážení 

Váženie bude vykonávať skupina zložená  minimálne z  troch členov. Pre každý sektor 

môže byť určená zvláštna skupina. 

Vedúci skupiny bude riadiť činnosť skupiny a zapisovať hmotnosti do oficiálneho 

dokumentu. Druhá osoba bude zodpovedná za váženie, tretia za obsluhovanie vážiacej sieťky.  

 Celý sektor musí byt odvážený len jednou váhou. V prípade výmeny váhy (porucha, vybitie 

batérii) musí sa celý sektor prevážiť novou váhou od znova. Ak je pre váženie k dispozícii viac 

váh a sieťok na váženie, môže toto priebiehať súbežne vo viacerých sektoroch. 

Ryby sa prinášajú k váženiu v sieťke. Sieťka nesmie byť vložená vo vedre s vodou. Zo 

sieťky ich vyberá určený člen skupiny a dáva na váhu.  Vážením zistená hmotnosť   bude 

zapísaná do oficiálneho dokumentu. Po tomto úkone budú ryby vrátené späť do sieťky, ktorá 

bude ponorená do vody až do ukončenia váženia v celom sektore. Pretekári musia 

spolupracovať s komisiou pre váženie úlovkov a dbať najmä na to aby boli vážené ryby 

uchované živé. 

Pretekár musí byť prítomný pri vážení svojich úlovkov. Váženie kontroluje a výslednú 

hodnotu hmotnosti úlovkov podpisuje v oficiálnom dokumente. Po ukončení váženia v celom 

sektore a podpísaní  oficiálneho dokumentu vedúcim skupiny pre váženie, nebude 

akceptovaná žiadna reklamácia proti zaznamenanej hmotnosti. Vedúci skupiny vydá 

pokyn zváženému sektoru a ryby zo sieťok musia byť pretekármi opatrne vypustené.  

 

   

23.  Sankčný poriadok 

     a,  Diskvalifikácia nasleduje po udelení červenej karty. Pretekár musí preteky dokončiť. 

Do výsledkovej listiny sa zaznamenajú dosiahnuté CIPS body.      

            b,  Dve žlté karty sa rovnajú červenej karte. Pretekár musí preteky dokončiť. 

     c,  Ak dôjde k diskvalifikácii pretekára alebo pretekár bez dôvodu na preteky nenastúpi,    



 

         bude mu priradené umiestnenie rovné  počtu prihlásených zúčastnených družstiev                

/alebo jednotlivcov v prípade súťaže jednotlivcov/zväčšené o  +1. Dosiahnuté 

poradie pretekárov za diskvalifikovaným pretekárom sa  

         nemení. (Príklad: Pretekár dosiahol umiestnenie 8 z 12   a bol diskvalifikovaný.  

         Pretekárom  s umiestnením 9, 10, 11, 12 dosiahnuté umiestnenie ostáva.  

         Diskvalifikovaný pretekár dostáva umiestnenie 13 a umiestnenie 8 nebude pridelené). 

         Toto umiestnenie v prípade viacerých diskvalifikovaných pretekárov na nepriemeruje 

d, Ak dostane upozornenie celé družstvo (žltá karta) od rozhodcovskej komisie bude to 

mať zaznamenané vo svojej karte po dobu  2rokov. V prípade následného porušenia 

pravidiel to bude komisia považovať za opakované porušenie pravidiel a bude sa to 

riešiť v súlade s disciplinárnym poriadkom. 

e,  Ak dostane upozornenie pretekár (žltá karta)  od rozhodcovskej komisie  bude mať 

svoj priestupok zaznačený vo svojom registračnom preukaze po dobu 2 rokov. 

V prípade akéhokoľvek ďalšieho priestupku počas týchto 2 rokov, bude to 

rozhodcovská komisia považovať za opakované porušenie pravidiel. Toto  bude 

riešené v súlade s disciplinárnym poriadkom. 

f,  Súčasťou udelenej žltej karty je +1 bod k dosiahnutému výsledku  

Pri prestupe si pretekár prenáša aj žltú kartu.  

 

24.  Hodnotenie družstiev 

  A. Prvé preteky: 

a. Umiestnenie pretekárov v sektore. 

V prípade, že sa objaví rovnaký počet CIPS bodov/ďalej len bodov/ v tom istom 

sektore, pretekári dostanú umiestnenie rovnajúce sa aritmetickému priemeru 

prislúchajúcich poradí v sektore. 

Príklad 1.: 

Dvaja pretekári dosiahli zhodne rovnaký počet bodov na 5. a  6.mieste. Ich 

umiestnenie bude: 

(5 + 6) : 2 = 5,5 

Ďalšie poradie sa vynecháva. 

Príklad 2.: 

Traja pretekári na 8, 9, 10 mieste v tom istom sektore dosiahli rovnaký počet  

bodov. Ich umiestnenie bude:  

(8 + 9 + 10) : 3 = 9 

Nasleduje poradie č. 11. 

Príklad 3.: 

Štyria pretekári dosiahli na 4, 5, 6, 7 mieste v tom istom sektore dosiahli rovnaký 

počet bodov. Ich umiestnenie bude: 

(4 + 5 + 6 + 7) : 4 =  5,5 

       Nasleduje poradie č. 8 

b,    Pretekárom bez úlovku v tom istom sektore bude pridelené  umiestnenie rovnajúce 

sa aritmetickému priemeru nepridelených miest v sektore. 

       

 

  Príklad 1.: 

V sektore lovilo 24 pretekárov. 12 pretekárov získalo umiestnenie 1 až 12. Pretekári 

bez úlovku na 13 až 24 mieste dostávajú umiestnenie: 

(13 + 24): 2 = 18,5 

Príklad 2.: 



 

V sektore lovilo 19 pretekárov. 5 pretekárov získalo umiestnenie 1 až 5. Pretekári 

bez úlovku na 6 až 19 mieste dostávajú umiestnenie: 

(6 + 19) : 2 =  12,5 

Príklad 3.: 

V sektore lovilo 20 pretekárov. 19 pretekárov získalo umiestnenie 1 až 19. Pretekár 

bez úlovku dostal umiestnenie: 

(20 + 20) : 2 = 20 

              c,   Umiestnenie družstva  

Umiestnenia dosiahnuté členmi družstva sa sčítajú. Družstvo, ktoré dosiahlo 

najnižší súčet umiestnení získava prvé poradie. Poradie ďalších družstiev sa určuje 

vzostupne podľa súčtu dosiahnutých umiestnení. 

B,   Druhé preteky 

Hodnotenie ako v prvých pretekoch. 

  

C,   Celkové hodnotenie 

a, Sčíta sa dosiahnuté poradie členov družstva v celých pretekoch. Družstvo, ktoré 

získalo najnižší súčet umiestnení  bude na prvom mieste. 

              b,  V prípade zhodnosti súčtu umiestnení u viacerých družstiev, je lepšie to, ktoré 

v oboch kolách ulovilo vyššiu hmotnosť  rýb.  

c, V prípade, že zhodnosť bude naďalej pretrvávať, bude lepšie to družstvo, ktorého 

jednotlivec ulovil vyššiu  hmotnosť rýb. 

 

25.  Celkové hodnotenie jednotlivcov 

a,       Sčítajú sa umiestnenia pretekára v jednotlivých pretekoch.. Najnižší súčet znamená prvé     

     miesto. 

b, V prípade zhodnosti viacerých pretekárov, rozhoduje súčet hmotností ulovených rýb 

v celých pretekoch.  

c, V prípade opakovanej zhodnosti, je lepší ten pretekár, ktorý dosiahol najväčšiu 

hmotnosť rýb v niektorom z hodnotených pretekov. 

  d,   Ak zhodnosť pretrváva, sčítajú sa vyžrebované čísla z hodnotených  pretekov. Pretekár 

  s vyšším súčtom vyžrebovaných miest má lepšie umiestnenie. 

  e,   Pretekári, ktorí sa zúčastnili iba jedného z dvoch  nezúčastnili všetkých pretekov danej 

súťaže, budú uvedení vo výsledkovej listine na konci, v poradí podľa dosiahnutého výsledku.  
 

26.  Stanovenie dĺžky rybárskych prútov 

Dĺžka rybárskych prútov je stanovená takto: 

- Maximálne 10 m pre kategóriu U15 

- Maximálne 11,5 m  pre kategóriu U20 

- Maximálne 11,5 m pre kategóriu ženy 

- Maximálne 13 m pre kategóriu muži a U25 

Ak chytajú ženy, alebo juniori U15, U20 v inej kategórii, nie sú obmedzení dĺžkou prútov.  

Uvedené limity platia aj pre prúty s t. zv. „pohárikmi“. Za porušenie tohto ustanovenia sa 

udeľuje žltá karta. 

Poznámka:  

 Rybárske prúty sa môžu používať s navijákom aj bez neho.. Dĺžka prútu s kŕmnym 

pohárikom sa meria po koniec pohárika. 



 

27.  Poistenie     

 SZŠR ani organizátor súťaže nepoisťuje pretekárov. Každý pretekár sa zúčastňuje 

pretekov na vlastné nebezpečie.  Materská organizácia SRZ môže pre pretekárske družstvo 

uzatvoriť komerčné poistenie.  
 

28.  Tréning 

 Pre súťaž 1. a 2. Ligy a M SR LRU- P, Liga žien musí byť pretekárska trať pripravená na 

vykonanie povinného tréningu deň pred oficiálnymi pretekmi do 10,00 hod.  Trať bude 

rozdelená  na 12 tréningových úsekov.  Tréningový úsek musí byť zhodný s dĺžkou a 

miestom pretekárskej trate. Každý úsek je určený pre jedno družstvo. Tento úsek (tréningový 

box) bude vyžrebovaný pred začiatkom tréningu v čase určenom propozíciami.  

Každé družstvo je povinné zabezpečiť v čase povinného tréningu (spravidla od  12.00 – 

16,00 hod) rovnomerné vnadenie vo  vyžrebovanom úseku množstvom minimálne 4 x  10 

litrov vnadiacej zmesi + 4 x 1 liter živej návnady. Kontrola tohto krmiva bude vykonaná  

hlavným rozhodcom jednu hodinu pred začiatkom tréningu. 

V prípade neodôvodnenej neúčasti (rozhodne rozhodcovská komisia), bude družstvo 

sankcionované pokutou 100 € /jednotlivec 25 € /splatnou do začiatku pretekov garantovi SRZ. 

V opačnom  prípade nebude družstvo /jednotlivec/ pripustené na štart pretekov.   

Po ukončení povinného tréningu až do začiatku pretekov ako aj v čase medzi pretekmi 

príslušného kola, je priestor pretekárskej trate pre pretekárov uzatvorený.  

Pre preteky divízie oficiálny tréning nie je povinný a  vykonáva  sa deň pred pretekmi 

v čase, mieste a spôsobom určeným propozíciami.  

 

 

b,  Búrka vznikne v priebehu pretekov 

Usporiadateľ  vyšle signál na okamžité prerušenie pretekov. Pretekári musia opustiť 

svoje vyžrebované pretekárske priestory a ukryť sa. Ak to atmosferické podmienky dovolia, 

preteky môžu pokračovať. Bude vyslaný signál, po ktorom pretekári môžu zaujať svoje 

predchádzajúce miesta. Po odznení ďalšieho signálu môžu pretekári pokračovať 

v pretekoch. Do zaznenia druhého signálu nemôžu pretekári loviť ani dovnaďovať. 

Dĺžka pretekov môže byť skrátená ak časový harmonogram už neumožňuje dodržanie 

doby trvania pretekov 240 minút.  

Preteky budú platné, ak trvali minimálne 90 minút.  
 

 

 

  

29.  Záverečné ustanovenia 
Pravidlá rešpektujú medzinárodné pravidlá FIPSed  a podmienky pre športový rybolov na 

Slovensku. Za obsahovú a formálnu stránku týchto pravidiel zodpovedá odbor LRU – plávaná. 

Schválením týchto pravidiel strácajú platnosť pravidlá z roku 2004 vrátane všetkých dodatkov. 


