
Slovenský zväz športového rybolovu
Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina

MO SRZ Kysucké Nové Mesto
                          

Propozície
LRU – Prívlač

1.liga

1. dvojkolo

27. 6. – 28. 6. 2020

Kysucké Nové Mesto – rieka Kysuca

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2020 SZŠR  v spolupráci so SRZ Rada Žilina a MO
SRZ Kysucké Nové Mesto usporiada 1. dvojkolo I. ligy LRU – Prívlač. 



Účastníci pretekov:
Organizácia SRZ MO - MsO :
1. LIGA MsO, MO SRZ - družstvo

1. Dubnica nad Váhom
2. Zvolen
3. Levice
4. Trenčín B
5. Kysucké Nové Mesto – Kysuca A
6. Bratislava 
7. Partizánske
8. Trenčín A
9. Námestovo
10. Humenné A
11. Želiezovce
12. Trnava

Termín konania: 27.6. - 28.6.2020

Miesto konania: Rieka Kysuca č.2a , revír č.3 – 1840 – 2 – 1
Rieka Kysuca č.2b , revír č.3 – 1841 – 2 – 4

Organizačný štáb:
Riaditeľ pretekov: Pavol Franc
Garant rady SRZ: Vlastimil Těšický
Hlavný rozhodca: Pavol Kadlec
Sektoroví rozhodcovia: Ptáček Jozef
Technický vedúci: Lukáš Hollý
Bodovacia komisia: hlavný rozhodca, sektorový rozhodca + zabezpečí  organizátor
Zdravotnícke zabezpečenie:   na tel. 112

Technické pokyny :

Preteká sa podľa Predpisov SZŠZ, platných súťažných pravidiel pre LRU – Prívlač 
a aktuálnych modifikácií pre rok 2020.
         
Športový rybársky pretek je usporiadaný podľa zákona 216/2018 Z.z. § 20 a vykonávacej 
vyhlášky 381/2018 § 15.
         
Každý pretekár je povinný dodržiavať hygienické predpisy podľa aktuálneho 
nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré budú zverejnené      pred pretekmi

Maximálna dĺžka rybárskeho prúta je 280 cm.
Brodenie  je povolené.

Bodovanie: ako na kaprových vodách

Pri ulovení hodnotených rýb:
do 11,9  cm                                                    0,1   
12-14,9                                                          1,0  
15-19,9                                                          1,5 



20-24,9                                                          2,0
25-29,9                                                          2,5 
30-34,9                                                          3,0 +1 
35-39,9                                                          3,5 +1 
40-44,9                                                          4,0 +1  bod
Analogicky ďalej. Pri rybách nad 30 cm(vrátane) je za rybu pridelený jeden bonusový bod 
(napr. v kategórii 35-39,9 dostane pretekár za ulovenú rybu 3,5 + 1 bod t.j.4,5 bodu).

Ostatné druhy rýb ( belička, ploska, čerebľa):
nad 20 cm dĺžky (vrátane) 1 bod  

Pretekárska trať: / popisy trate smerom po prúde /

Rieka Kysuca : 

Sektor D: 

Začiatok trate je pri prítoku rieky Bystrica a končí pri pešej lávke v obci Dunajov. Nástupný
breh pravý a ľaví. Hĺbka toku od 0-2m, štrkové a kamenisté dno, Striedajú sa prúdivé úseky
s úsekmi s pomaly tečúcou vodou.

Sektor C: 

Začiatok trate je pri splave v obci Dunajov a končí cca 500m pod cestným mostom v obci
Ochodnica. Nástupný breh pravý. Hĺbka toku od 0-2m, štrkové a kamenisté dno, Striedajú sa
prúdivé úseky s úsekmi s pomaly tečúcou vodou.

Sektor B : 

Začiatok  trate  je  pri  cestnom  moste  v obci  Povina  a končí  pri  čističke  odpadových  vôd
v Kysuckom Novom Meste. Nástupný breh ľavý. Hĺbka toku od 0-2m, štrkové a kamenisté
dno, Striedajú sa prúdivé úseky s úsekmi s pomaly tečúcou vodou. 

Sektor A : 

Začiatok trate  je  cca  500m nad železničnom mostom v obci  Rudinka a končí  na cestnom
moste  v Obci  Považský  Chlmec.  Nástupný  breh  ľavý.  Hĺbka  toku  od  0-2m,  štrkové
a kamenisté dno, Striedajú sa prúdivé úseky s úsekmi s pomaly tečúcou vodou.

Výskyt rýb: Pstruh potočný, pstruh dúhový, sivoň, jalce, ostriež, lipeň, hlavátka, 
šťuka, mrena, podustva, boleň

Náhradná trať: Nie je určená  
Brodenie: Je povolené   
Zraz účastníkov: Pohostinstvo Radoľa, Radoľa 199, o 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  povinné toto nahlásiť  hlavnému rozhodcovi  prípadne



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,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, 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 

Nedeľa:  
07:30 – 07:30 hod. presun pretekárov na pretekárske úseky, 
07:30 – 08:00 hod. príprava pretekárov a rozhodcov, 
08:00 – 09:30 hod. 2. pretek 1. časť, 1.kola (sektory A,C)
09:30 – 10:00 hod. prestávka a presun pretekárov na 2. časť  1.kola, 
10:00 – 11:30 hod. 2. pretek 2. časť 1. kola,  (sektory A,C)
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 B, 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 B, D)
16:00 – 17:30 hod.   obed 
18:00 hod. oznámenie výsledkov súťaže a ukončenie 

Záverečného ceremoniálu sa musia zúčastniť všetci súťažiaci!

Záverečné ustanovenia :
- Všetci  pretekári  musia mať platné registračné preukazy športovca SZŠR, preukazy

člena  SRZ a povolenie  na  rybolov.  Vedúci  družstva  musí  na  požiadanie  rozhodcu
predložiť platnú súpisku družstva.

- Preteká  sa  za  každého  počasia.  V prípade  búrky  bude  pretek  prerušený  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.
- Maximálna dĺžka rybárskeho prúta je 280 cm.
- Brodenie nie je povolené.
- Všetci  účastníci  sú povinní  dodržiavať  aktuálne  platné  Opatrenia  Úradu verejného

zdravotníctva.

-

- Informácie o pretekoch :



- Pavol Franc  – tel.: 0918 335 013
- Lukáš Hollý  – tel.: 0907 635 223

- Ubytovanie a stravu je možné zabezpečiť individuálnou formou napr.:

- Penzión Kysuca, Kukučínová  2714, KNM

- http://www.penzionkysuca.sk/

- Starý pivovar u bociana, Kysucká 174, KNM

- http://www.ubociana.sk

- Ubytovňa Kysuca, Vajanského 588, KNM,

- www.ubytovnakysuca.sk

- www.megaubytovanie.sk

Na zabezpečenie týchto pretekov bol použitý príspevok uznanému športu z Ministerstva
školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

Propozície kontroloval predseda ŠO LRU- prívlač.

MO SRZ Kysucké Nové Mesto Vám želá veľa úspechov pri pretekoch.

http://www.penzionkysuca.sk/
http://www.megaubytovanie.sk/
http://www.ubytovnakysuca.sk/
http://www.ubociana.sk/
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