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Podľa plánu športovej činnosti na rok 2015 SRZ – Rada, Žilina v spolupráci so SRZ MsO 
Trenčín, usporiada Majstrovstvá SR juniorov  v LRU – Prívlač s medzinárodnou účasťou. 
 
Termín konania:       25.4.2015 
 
Miesto konania:  súkromný rybársky revír Zemník - Bodovka    
 
Organizačný štáb: 
Riaditeľ pretekov:   Ing. Jozef Lauš   
Garant Rady SRZ:   Jaroslav Heler   
Hlavný rozhodca:   David Strečanský             
Sektorový rozhodca:   Boor, Kollár  
Technický vedúci:   Branislav Ďuďák  
Bodovacia komisia:   hlavný rozhodca + členovia družstva Trenčín B  
Zdravotnícke zabezpečenie:  zabezpečí SRZ MsO Trenčín, príp. 112 
 
Sponzor : 
Sponzorom Majstrovstiev Slovenska sú: firma DAIWA-hlavný sponzor a rybárske potreby 
Sedge – Ing. Peter Baránek 
 
Technické pokyny: 
Preteká sa v disciplíne LRU – prívlač podľa  aktuálnych predpisov pre športovú činnosť SRZ.  

Pretekárska trať:  Jazero Zemník - Bodovka sa nachádza pri obci Krivosúd-Bodovka asi 1 
km od obce Beckov. Jeho rozloha je 10 ha. Brehy jazera sú upravené, zatrávnené a pripravené 
aj k bivakovaniu. Jeho priemerná hĺbka je približne 2,5 m, no nájdete tu aj plytčiny s hĺbkou 
0,5 až 1 m a najhlbšie miesta majú 4 metre. Jazero býva v letných mesiacoch mierne zarastené 
vodnými rastlinami. 

Pohľad na pretekársku trať nájdete na https://www.youtube.com/watch?v=YIPoQ788v7g 

Výskyt rýb: Kaprová voda s výskytom pstruha, ostrieža, šťuky a zubáča. 
     
Bodovanie:   - ako na pstruhových vodách: 1 ryba = 1 bod, ryba musí byť podobratá do 
podberáka a ulovená v hlavovej časti  
 
Zraz účastníkov:  všetky kategórie 24.4.2015 o 17:30 hod. v Penzióne Benátky Piešťany 
 
Časový harmonogram:   
Piatok 24.4. :   
17:30 – Prezentácia . ( Penzión Benátky) 
18:00 -  Losovanie ( Penzión Benátky) 
Sobota 25.4. :   
07,00 -  07,15  hod.    spoločný nástup a otvorenie Majstrovstiev SR (Bodovka Zemník)   
07,15 – 07,30 hod.  presun pretekárov na pretekárske úseky 
07,30 – 08,15 hod. 1. časť 1. kola ( pretekár A  loví v sektore A, pretekár B robí  
  rozhodcu ) 
08,15 – 08,30 hod. prestávka a posun pretekárov  na 2. časť 1. kola 
08,30 – 09,15 hod.  2. časť 1. kola ( pretekár A sa posunie a loví v sektore A, pretekár B  
  robí rozhodcu ide so svojim pretekárom ) 
09,15 – 09,45 hod. výmena pretekárov a rozhodcov, príprava na 1.časť 1.kola skupina B 



09,45 – 10,30 hod. 1. časť 1. kola ( pretekár B  loví v sektore B, pretekár A robí 
rozhodcu ) 

10,30 – 10,45 hod. prestávka a posun pretekárov na 2. časť 1. kola 
10,45 – 11,30 hod.  2. časť 1. kola ( pretekár B sa posunie a loví v sektore B, pretekár A 

robí rozhodcu  ide so svojim pretekárom) 
11,30 – 12,30 hod.  obed, presun pretekárov na pretekárske úseky ( loví skupina B v sektore A) 
12,30 – 13,15 hod. 1. časť 2. kola ( pretekár B  loví v sektore A, pretekár A robí 

rozhodcu ) 
13,15 – 13,30 hod. prestávka a posun pretekárov na 2. časť 2. kola 
13,30 – 14,15 hod.  2. časť 2. kola ( pretekár B sa posunie a loví v sektore A, pretekár A 

robí rozhodcu ide so svojim pretekárom ) 
14,15 – 14,45 hod. výmena pretekárov a rozhodcov, príprava na 1.časť 2.kola skupina A 
14,45 – 15,30 hod. 1. časť 2. kola ( pretekár A  loví v sektore B, pretekár B robí  
  rozhodcu ) 
15,30 – 15,45 hod. prestávka a posun pretekárov na 2. časť 2. kola 
15,45 – 16,30 hod.  2. časť 2. kola ( pretekár A sa posunie a loví v sektore B, pretekár B 
robí rozhodcu ide so svojim pretekárom ) 
17:30 hod. oznámenie výsledkov súťaže a ukončenie pretekov. 

Záverečné ustanovenia 
Každý pretekár je povinný zaslať písomnú prihlášku (viď nižšie) na MSR juniorov najneskôr 
do 15.4.2015 e-mailom na : heler@topvideo.sk, zaregistrovanie mu bude vzápätí 
potvrdené! Prípadne informácie telefonicky na tel. č.: 0905 640 287. 
MSR sa tiež môžu zúčastniť zahraniční pretekári, ktorí potvrdia svoju účasť organizátorovi. 
Preteká sa za každého počasia, v prípade kalamitnej vody si organizátor vyhradzuje právo 
zrušiť  pretek. 
Za mládež do 15.r. zodpovedá dospelý nad 18.r., v zmysle zákona a   podanej prihlášky, ktorý 
musí byť s pretekárom počas lovu, resp. ako rozhodca. 
Vykonávanie lovu účastníkmi pretekov na pretekárskej trati 14 dní pred pretekom až do 
začiatku pretekov je zakázané  pod sankciou diskvalifikácie. Tréning je možný denne mimo 
pretekárskej trate po dohode s Ing. Baránkom 0905 600240. 0bčerstvenie je zabezpečené 
priamo na trati + obed v cene cca 5,- Eur. 
Počas pretekov platí zákaz brodenia. 
Bližšie informácie o preteku: B. Ďuďák, J. Sámela, J. Heler. 
UBYTOVANIE: 
obec Beckov: Kuria Beckov: http://www.kuriabeckov.sk  ( cca 5 min. od miesta pretekov) 
Piešťany – penzión Benátky : http://www.benatky.sk (cca 30km po ceste mimo diaľnice, 25 
minút od miesta pretekov) ubytovanie prosím nahlásiť čo najskôr na tel.č. 00421 911 222 117 
M. Mičo. 
 
Prosíme všetkých prihlásených, v prípade neúčasti kontaktujte organizátorov. Vaša neúčasť 
môže narušiť priebeh a organizáciu celých majstrovstiev ! 
Neúčasť na prezentácii a losovaní v piatok, treba nahlásiť vopred. Losovať za pretekára 
bude poverená osoba. 
Všetci pretekári sú povinní zúčastniť sa vyhlasovania výsledkov! 
 
 
 
 
Veľa úspechov pri pretekoch. 
Petrov zdar ! 
 
 
 PhDr. Sámela Jaroslav, vedúci sekcie LRU- prívlač 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
     

Majstrovstvá SR  U 14, U 18 v LRU – prívlač 
 

PRIHLÁŠKA  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
 
Meno a priezvisko pretekára: ................................................................................................ 
 
Adresa trvalého bydliska: ..................................................................................................... 
 
Člen  základnej organizácie SRZ v: ............................................... 
 
Dátum  narodenia:  ...........................................     
 
Kategória:            ......................................... 
( U 14 – narodení v r. 2000 a mladší, U 18 – narodení v r. 1996 -1999)  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Meno a priezvisko zákonného zástupcu, ktorý pri pretekároch mladších ako 15 rokov preberá 

za pretekára zodpovednosť: ....................................................................................... 

Číslo tel.:........................................... E-mail................................................................. 
Č.O.P. :.............................................. 
 
 

Svojim podpisom súhlasím s účasťou pretekára ........................................ na M SR juniorov 

LRU – prívlač 2015 a preberám za neho zodpovednosť počas týchto pretekov. Zároveň 

súhlasím so spracovaním osobných údajov v súvislosti s prihláškou do súťaže 

organizovanou SRZ. 

 
 
Dátum: ........................................   Podpis:  ........................................ 
 
 
                                                                                            
Prihlášku zaslať na adresu: 
Písomne: SRZ-Rada, A.Kmeťa 20, Žilina 010 55 
  Na obálku napísať – „M SR juniorov Prívlač“ 
E-mail: heler@topvideo.sk 
Tel.č.:  +421 905 640 287 


