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Propozície 

LRU – Prívlač 

 

 II.Liga 

 

2. dvojkolo 

 

 

 

 

 

 

5. 9.– 6. 9. 2020 

 

rieka Revúca revír č. 3-3220-1 
 



Podľa plánu športovej činnosti na rok 2020 SZŠR v spolupráci so SRZ Rada Žilina a MsO 

SRZ Ružomberok usporiada 2. kolo 2. ligy LRU – prívlač. 

 

 

Účastníci pretekov: 

Organizácia SRZ MO - MsO : 

1. Banská Bystrica A 

2. Banská Bystrica B 

3. Hlohovec 

4. Humenné B 

5. Púchov 

6. Ružomberok 

7. Vranov nad Topľou 

8. Žilina  

 
 
Termín konania:   5.9. – 6.9.2020 
 
Miesto konania:  rieka Revúca revír č. 3-3220-1, Ružomberok 
 
Organizačný štáb: 

Riaditeľ pretekov:   Ing Michal Blumenstein 

Garant rady SRZ:   Richard Hatala  

Hlavný rozhodca:  Pavol Kubiš 

Sektorový rozhodca:  Miroslav Timčák 

Technický vedúci:   Ľubomír Líška  

Bodovacia komisia:   Hlavný rozhodca +2 členovia MsO SRZ Ružomberok 

Zdravotnícke zabezpečenie: 112 

 

Každý pretekár je povinný dodržiavať hygienické predpisy podľa aktuálneho 

nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré budú zverejnené  pred pretekmi 

 

Technické pokyny: 

Preteká sa podľa Predpisov SZŠR, 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. 

Boduje sa podľa pravidiel na pstruhových vodách. Ryba = bod.     

 

Pretekárska trať:   rieka Revúca od cestného mosta v Ružomberku na sídlisko          

                                               Baničné po most na konci Bieleho Potoka pri motoreste Vlčí       

                                       dvor.  

Výskyt rýb:    Pstruh potočný, Pstruh dúhový, Lipeň, Hlaváč.  

Náhradná trať:   Nie je určená   

Brodenie:    Brodenie je povolené s obmedzením, čítaj nižšie.  

                                               Upresní sa na nástupe. 

Zraz účastníkov:   Motorest Vlčí Dvor – koniec Bieleho Potoka smer BB 



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, príp. 

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:  

07:00 – 07:10 hod. - nástup súťažiacich, otvorenie súťaže 

07:10 – 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 – 09:00 hod. - 1. pretek  – 1. časť 1.kola (sektory A,C) 

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

09:30 – 10:30 hod. - 1. pretek  – 2. časť 1. kola (sektory A,C) 

10:30 – 12:30 hod. -  obed   

12:30 – 13:00 hod. - príprava pretekárov na 1. časť 2. kola  

13:00 – 14:00 hod. - 1. pretek – 1. časť 2. kola (sektory B, D) 

14:00 – 14:30 hod. - prestávka a posun pretekárov na 2. časť 2. kola  

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

15:30 – 16:00 hod. - Oznámenie priebežných výsledkov, losovanie  

 

Nedeľa:   

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

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

08:00 – 09:00 hod. - 2. pretek – 1. časť 1.kola (sektory A,C) 

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

09:30 – 10:30 hod. - 2. pretek – 2. časť 1. kola (sektory A,C) 

10:30 – 11:30 hod. -  obed   

11:30 – 12:00 hod. - príprava pretekárov na 1. časť 2. kola  

12:00 – 13:00 hod. - 2. pretek – 1. časť 2. kola (sektory B, D) 

13:00 – 13:30 hod. - prestávka a posun pretekárov na 2. časť 2. kola  

13:30 – 14:30 hod. - 2. pretek – 2. časť 2. kola (sektory B, D) 

14:30 – 15:30 hod. - Oznámenie  výsledkov 

 

Záverečné ustanovenia:  

- Všetci pretekári musia mať platné registračné preukazy športovca SZŠR a preukazy 

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

družstva. 

- 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. 

- Ubytovanie - individuálnou formou. V okolí je veľa penziónov. 

- Strava – pri rieke a hlavnej ceste sú dve koliby Bodega a Vlčí dvor, v Bodege je 

možnosť ubytovania. 

- Brodenie je povolené len krajom popri brehu, kde pretekár nastúpi na štand. Zákaz 

brodenia stredom toku a tiež brodenia k opačnému brehu. 

- Na zarybnenie pri pretekoch je vyberaný poplatok 60,- € na družstvo.  



Bližšie informácie o pretekoch: Ľubomír Líška 0910 555 319 

    Juraj Líška  0907 569 532 

    

Na zabezpečenie týchto pretekov bol použitý príspevok uznanému športu z Ministerstva 

školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

 

Propozície kontroloval predseda ŠO LRU- prívlač. 

 

PETROV ZDAR ! 

 

 

 

 

 

     

 


