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

 

REGISTRAČNÝ  PORIADOK  SZŠR 
 

Článok I. 

Evidencia družstiev a pretekárov 

 

1. Dlhodobých postupových pretekov vyhlasovaných  SZŠR sa  môžu  zúčastniť len družstvá 

organizačných zložiek SRZ prihlásené v riadnom termíne a pretekári zaregistrovaní 

v informačnom systéme SZŠR (ďalej IS SZŠR). 

2. Evidencia prihlásených družstiev a registrácia pretekárov v IS SZŠR pre všetky športové 

odbory  je vedená  centrálne sekretariátom  SZŠR. 

3. Pretekár, ktorý chce byť zaregistrovaný v IS SZŠR musí byť členom SRZ, vlastniť             

registračný preukaz člena SZŠR a platný  preukaz člena SRZ.  

4. Iné právne subjekty pokiaľ sú registrované na MV SR, sa môžu prihlásiť, ak majú 

uzatvorenú  zmluvu o spolupráci a zastupovaní v súťaži s niektorou z organizačných 

zložiek SRZ (MO, MsO SRZ). Názov družstva, ktoré vznikne  spojením názvu OZ SRZ a 

iného právneho subjektu musí obsahovať názov OZ SRZ a názov právneho subjektu. 

(napr.: MO SRZ Liptovský Hrádok - OPEMUS a pod.)  

 

Článok II. 

Registrácia pretekárov 

 

1. Žiadosť o registráciu pretekárov v IS SZŠR sa predkladá  na predpísanom tlačive „Žiadosť  

o registráciu fyzickej osoby – jednotlivca“ (príloha č. 1). 

2. V prípade že je žiadateľ osoba do 18 rokov, použije predpísané tlačivo „Žiadosť  

o registráciu fyzickej osoby – jednotlivca do 18 r.“ (príloha č. 5). 

3. Na žiadosti pretekár označí, za ktoré športové odvetvie / odvetvia (LRU – P, LRU – M, 

LRU – PR, LRU – F) sa registruje. Registrovať nových pretekárov je možné v priebehu 

celého roka.  

4. Žiadosť  sa predkladá v dvoch výtlačkoch, pričom jeden ostáva po potvrdení  sekretariátu 

SZŠR a druhý sa zasiela na OZ SRZ. Žiadosť o registráciu obsahuje: 

Meno povinné zverejní sa 

Priezvisko povinné zverejní sa 

Krajina narodenia povinné NEzverejní sa 

Rodné číslo povinné NEzverejní sa 

Dátum narodenia povinné  zverejní sa 

Štátna príslušnosť povinné NEzverejní sa 

Ulica povinné NEzverejní sa 

Číslo povinné NEzverejní sa 

Mesto/obec povinné NEzverejní sa 

Okres povinné NEzverejní sa 

PSČ povinné NEzverejní sa 

Krajina povinné NEzverejní sa 

Športové odvetvie povinné zverejní sa 

OZ SRZ  povinné zverejní sa 

Číslo preukazu člena SRZ povinné NEzverejní sa 

Adresa elektronickej pošty povinné zverejní sa 

Telefónne číslo nepovinné NEzverejní sa 
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5. Po zaregistrovaní v IS SZŠR bude pretekárovi pridelené registračné číslo SZŠR 

a bez poplatku vystavený „Registračný preukaz športovca“ (príloha č. 2). 

6. Vystavenie duplikátu „Registračný preukaz športovca“, ako náhrada za stratený, zničený 

alebo poškodený preukaz, je spoplatnený sumou 5,- €. 

7. Vystavenie duplikátu „Registračného preukazu športovca“ ako náhrada za odcudzený 

preukaz je po preukázaní sa potvrdením od útvaru PZ SR, ktorému bolo nahlásené 

odcudzenie, zdarma. 

8. Platné registračné preukazy člena SZŠR a členské preukazy SRZ je potrebné predkladať ku 

kontrole pri všetkých  pretekoch dlhodobých postupových súťaží vyhlasovaných  SZŠR. 

9. Štartujúcim pretekárom hlavný rozhodca do registračného preukazu zaznamenáva účasť na 

pretekoch. Pretekárom, ktorým bolo rozhodnutím rozhodcovskej komisie pretekov  udelené 

disciplinárne opatrenie „napomenutie“ alebo „diskvalifikácia“,  hlavný rozhodca na konci 

pretekov odoberie registračný preukaz. Ten bude pretekárovi vrátený po vykonaní zápisu 

o disciplinárnom opatrení a vykonaní zápisu do evidencie trestov pretekárov. Toto  

opatrenie sa týka aj všetkých prítomných členov družstva,  pokiaľ bolo rozhodcovskou 

komisiou pretekov udelené disciplinárne opatrenie celému družstvu. 

 

Článok III. 

Členské poplatky 

 

1. Výška členského poplatku pre fyzické osoby (okrem mládeže do 18 rokov, žien 

a rozhodcov) je 5,00 €.  

2. Výška členského poplatku pre mládež do 18 rokov, ženy a rozhodcov je 0,10 €.  

3. Členský poplatok sa uhrádza v termíne do 30.11. roku predchádzajúcemu konaniu 

postupových pretekov SZŠR 

4. Členské poplatky sa uhrádzajú v termíne do 30.11. roku predchádzajúcemu konaniu 

postupových pretekov na účet SZŠR: IBAN: SK55 0200 0000 0041 0357 4451 

Variabilný symbol je  stanovený pre pretekárov športových disciplín nasledovne:  

- LRU – mucha      2001 

- LRU – plávaná    2002 

- LRU – prívlač             2004 

- LRU  – feeder  2005 

5. Ak sa pretekár zúčastňuje pretekov vo viacerých disciplínach, platí členský poplatok 

len za jednu (ľubovoľnú) disciplínu. 

6. Noví členovia SZŠR uhrádzajú členský poplatok do 10 dní od zaslania Žiadosti 

o registráciu fyzickej osoby - jednotlivca. 

 

Článok IV. 

Prihlášky družstiev do súťaží 

 

1. Prihlášky družstiev do dlhodobých postupových súťaží (1.liga, 2.liga, divízia) pre každý 

športový odbor  osobitne (LRU-P, LRU-M, LRU-PR, LRU–F) predkladajú OZ SRZ 

v dvoch výtlačkoch spolu s priloženými registračnými preukazmi, prípadne žiadosťou 

o registráciu nových členov do IS SZŠR, v termíne do 30.11. roku predchádzajúcemu 

konaniu postupových pretekov SZŠR.  

2. Prihláška  musí  byť  opečiatkovaná  a podpísaná štatutárnymi zástupcami OZ SRZ.  

3. Jeden výtlačok ostáva po potvrdení sekretariátu SZŠR, druhý potvrdený výtlačok bude 

vrátený OZ SRZ  spolu s potvrdenými registračnými preukazmi člena SZŠR. 
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4. V prípade prihlášky do súťaže iných právnych subjektov, ktoré majú s OZ uzatvorenú    

zmluvu o spolupráci a zastupovaní v súťaži SRZ, musia túto zmluvu priložiť. V prípade 

zániku zmluvy zaniká právo účasti iného právneho subjektu v súťaži. 

5. Ukončenie športovej činnosti v OZ SRZ, ktorá mala uzavretú zmluvu o spolupráci s iným 

právnym subjektom, musí byť oznámené na sekretariát SZŠR písomne. Právo zotrvania 

príslušného právneho subjektu v dlhodobej postupovej súťaži  sa môže preniesť na inú OZ 

SRZ. Táto zmena podlieha schváleniu VV SZŠR. 

6. Prihláška družstva (súpiska) sa predkladá na tlačive „Prihláška družstva do súťaže“                   

(príloha č. 3 ) a obsahuje: 

- názov OZ SRZ a družstva (družstvo „A“, „B“ a pod.),  

- názov disciplíny (LRU–P, LRU–M,  LRU – PR, LRU–F), 

- názov postupovej súťaže (1. liga, 2.liga, divízia), 

- meno a priezvisko pretekárov, 

- dátum narodenia pretekárov, 

- čísla registračných preukazov pretekárov, 

- podpisy pretekárov. 

7. Maximálny počet pretekárov na prihláške (súpiske) je 8. Minimálne musí mať toľko 

pretekárov, koľko je počet predpísaných členov družstva pre príslušnú súťaž v danej 

športovej disciplíne. Tento počet je v priebehu roka možné doplniť až na maximálny počet 

za podmienky, že OZ SRZ na základe písomnej žiadosti (spolu so súpiskou) požiada 

sekretariát SZŠR o doplnenie danej prihlášky (súpisky) o ďalších svojich registrovaných 

pretekárov v termíne najneskôr 14 dní pred pretekmi. Pretekár, ktorý nie je uvedený na 

schválenej súpiske družstva, nie je pripustený na štart. Odhlásenie pretekára v priebehu 

roka zo súpisky nie je prípustné. 

8. Vo výnimočných prípadoch môže vedúci družstva písomne požiadať predsedu športového  

odboru o doplnenie pretekára na súpisku družstva aj v neskoršom termíne. Podmienkou 

doplnenia na súpisku je písomný súhlas predsedu športového odboru, úhrada členského 

poplatku a registrácia v IS SZŠR. 

9. Pretekár môže byť v priebehu roka registrovaný len jednou OZ SRZ a môže sa zúčastniť 

postupových pretekov len za organizáciu, v ktorej je registrovaný.  

10. Pretekár, ktorý v danom roku už súťažil na pretekoch vyššej súťaže (t. j. je uvedený na 

prihláške vo vyššej súťaži - napr. v 1. lige), nemôže už štartovať na pretekoch nižšej súťaže 

(napr. 2.liga alebo divízia), aj keď je uvedený na prihláške. Pretekár, ktorý súťažil (t. j. je 

uvedený  na prihláške) na pretekoch nižšej súťaže, napr. v 2. lige, môže štartovať v danom 

roku ešte na pretekoch  vyššej  súťaže,  napr. v 1. lige, avšak len ak je uvedený na jej 

prihláške. 

11. Pretekár môže absolvovať len toľko pretekov dlhodobej postupovej súťaže, koľko je 

v danom roku predpísaných pre danú športovú disciplínu. 

12. Pokiaľ má OZ SRZ v jednej súťaži viac družstiev (napr. v príslušnej divízii družstvo A, B, 

C alebo 2. liga družstvo A, B)  môže sa jeden a ten istý pretekár vyskytovať iba na 

prihláške jedného družstva.  

 

Článok V. 

Štartovné družstiev 

 

1. Za účasť družstva v dlhodobej postupovej súťaži  SZŠR  LRU-P, LRU-M, LRU–PR, 

LRU–F je stanovené štartovné: 

a) 1. liga 180,- €  

b) 2. liga 180,- €  

c) divízia 140,- € 



4 

 

2. Výška štartovného môže byť pre každý ďalší rok upravená uznesením výkonného 

výboru SZŠR. 

3. Poplatky sa uhrádzajú v termíne do 30.11. roku predchádzajúcemu konaniu 

postupových pretekov na účet SZŠR: IBAN: SK55 0200 0000 0041 0357 4451 

Variabilný symbol je  stanovený pre každé odvetvie zvlášť:  

- LRU – mucha      6321 

- LRU – plávaná    6322 

- LRU – prívlač             6323 

- LRU  – feeder  6325 

 

Článok VI. 

Prestupy a hosťovanie 

 

1. Pretekár môže požiadať o hosťovanie v družstve inej OZ SRZ po ukončení postupových 

pretekov. 

2. Žiadosť o hosťovanie sa predkladá na predpísanom tlačive (príloha č. 4) v dvoch 

termínoch:  

- zároveň s prihláškou do súťaže v termíne do 30.11. roku predchádzajúcemu konaniu 

postupových pretekov. 

- k 30.6. roku konania postupových pretekov  

3. Pretekár, ktorý žiada o hosťovanie nemôže byť v danom súťažnom ročníku uvedený na 

súpiske iného družstva. 

4. V prípade, že pretekár v predchádzajúcom roku nebol zapojený do súťaže, t. j. nebol 

uvedený na žiadnej súpiske družstva v súťaži SZŠR, alebo jeho materská organizácia nemá 

prihlásené družstvo v postupovej súťaži SZŠR, žiadosť o hosťovanie sa nevyžaduje. 

5. Hosťovanie sa povoľuje vždy na dobu maximálne 3 rokov a je platné po zaregistrovaní v IS 

SZŠR a po potvrdení v registračnom preukaze člena SZŠR. Po tomto období je potrebné 

opäť požiadať o hosťovanie. 

6. O prestup sa jedná len v prípade, ak pretekár zmenil členstvo v OZ SRZ.  

7. V prípade potreby môže Výkonný výbor SZŠR k tomuto registračnému poriadku vydať 

dodatky. 

Článok VII. 

Zrušenie registrácie 

 

1. Individuálny člen, ktorý má záujem vystúpiť zo SZŠR, písomne informuje SZŠR o zrušení 

registrácie v Informačnom a registračnom systéme SZŠR. 

2. Po zrušení registrácie je každý člen povinný vrátiť registračný preukaz na sekretariát SZŠR. 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Tento poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia VV SZŠR a účinnosť dňom 

01.01.2021. 

 

 

Žilina 10.12.2020      
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Príloha č. 1 
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Príloha č. 2 
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Príloha č.3 
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Príloha č.4 
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Príloha č.5 

 
 

 


