
Podľa plánu športovej činnosti na rok 2016 Rada SRZ v spolupráci so SRZ  MsO Levice usporiada  jesenné 

dvojkolo I. ligy LRU – plávaná a ligy žien na rieke Laborec v Humennom. 

 

Účastníci súťaže : 

 

p.č. družstvo body CIPS body 

1 SRZ MsO Levice - Sensas 20,0 54 320 

2 SENSAS club Považská Bystrica 23,0 53 640 

3 SRZ MsO Žilina - Vagón club 35,0 48 440 

4 SRZ MsO Trmava - Mivardi 44,0 44 820 

5 SRZ MsO Šaľa . Sensas 48,0 43 920 

6 SRZ MsO Zvolen 57,0 40 130 

7 SRZ MsO Komárno - Bartal Mix 57,0 38 860 

8 SRZ MO Vranov nad Topľou 60,0 38 900 

9 SRZ MO Veľké Kapušany 64,0 43 460 

10 SRZ MsO Prešov „A“ - Colmic 64,0 37 490 

11 SRZ MsO Hlohovec - MVDE 75,0 32 720 

12 SRZ MO Žiar nad Hronom - MŠK 77,0 31 270 

 

Termín konania :            30. septembra – 2. októbra 2016 

  

Miesto konania :      Humenné - Laborec 

 

Organizačný výbor : 

 

Garant RADY SRZ : Miroslava Pavelková 

Riaditeľ pretekov :  Vladimír Mičjan 

Hlavný rozhodca :          Tibor Petruš 

Sektoroví rozhodcovia: M. Pavelková, J. Pepich, P. Rímeš, M. Čampis                 

Radoví rozhodcovia : zabezpečí SRZ MsO Humenné 

Technický vedúci :  Dušan Barna 

Bodovacia komisia :  hlavný rozhodca + 2 zabezpečí MsO SRZ Humenné 

Zdravotné zabezpečenie : zabezpečí SRZ MsO Humenné, príp. tel. 112 

 

Technické pokyny : 

 

Preteká sa v disciplíne LRU - plávaná podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ 2012 a Doplnku č.1/2013. 

 Všetci pretekári musia mať povinne pri kontrole krmiva toto v ciachovaných nádobách vzoru Sensas 

a nesmie presiahnuť 20 l a živú nástrahu v odmerných nádobách vzor Sensas. Množstvo krmiva rastlinného 

pôvodu je stanovené na 20 l a množstvo návnad živočíšneho pôvodu na 2,5 l ( z toho môže byť max. 0,5 

litra patentka v 0,5 l nádobe). Návnada rastlinného pôvodu musí byť pri kontrole umiestnená vo vedre (ách) 

so značkami objemu na vnútornej strane! 

Dĺžka prútov pre seniorov je stanovená na 13 m. Tá istá dĺžka platí aj pre prúty s pohárikmi. 

Dĺžka prútov pre ženy je stanovená na 11,5 m. Tá istá dĺžka platí aj pre prúty s pohárikmi. 

Pretekárska trať: 

rieka Laborec v lokalite mestskej časti Sídliska III. 

Výskyt rýb : Laborec v mieste pretekov má priemernú hĺbku 150-250 cm, mierny prietok, brehy regulované 

a udržiavané, pokryté trávou bez ďalších porastov. Dno je štrkovité s ojedinelým výskytom valúnov. 

V prípade kalamitného stavu Laborca bude pretek včas odvolaný.   

 Vyskytujú sa všetky druhy bielych rýb, z ktorých hlavné zastúpenie majú belička, podustva, nosáľ, jalec 

a ojedinele kapor, pstruh. 

 

 

 

 



Časový program : 

 

Piatok  30.septembra 2016 08,00 - 08,45 prezentácia 

   08,45 - 09,00 žrebovanie tréningových boxov 

   09,00 - 09,30 presun pretekárov 

   09,30 -  vstup pretekárov do boxov 

   10,15 -  5 minút do kontroly krmiva 

   10,20 -  kontrola krmiva, návnad a nástrah 

   10,50 - 11,00 kŕmenie 

    11,00 - 15,00 povinný tréning bez sieťkovania  

        rýb 

Zvýraznené časy = signál 

 

Sobota 1. októbra 2016          06,15   -       07,00 prezentácia 

          07,00  -       07,30 otvorenie pretekov, žrebovanie I. preteku 

                       a zloženie sľubu  pretekárov a rozhodcov         

                                                  07,30  -       08,00 presun pretekárov na stanovištia 

           08,00  - 09,50 príprava pretekárov 

           09,50             -       10,00 kŕmenie 

                          10,00             -       14,00 I. pretek 

                 14,00             -          15,30 váženie, vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov 

                                                                            I.    preteku  

 

Nedeľa 2. októbra 2016        07,00            - 07,30 prezentácia a žrebovanie II. preteku  

                                   07,30            - 08,00 presun pretekárov na stanovištia 

          08,00            - 09,50 príprava pretekárov 

          09,50            - 10,00 kŕmenie  

                                                10,00             -    14,00 II. pretek 

          14,00             -     15,30 váženie, hodnotenie a vyhlásenie výsledkov     

                                                                                   II. preteku a  výsledkov jesenného dvojkola 

        16,00            -            Vyhlásenie celkových výsledkov  súťažného 

                                                      ročníka 2016 

 

Rozpis signálov na pretek 08,00 1. Signál   - pretekári môžu vstúpiť do stanovišťa 

    08,55 2. signál   - o 5 minút začína kontrola krmiva, návnad a  

                                        nástrah 

    09,50 3. signál   - hrubé kŕmenie (10 minút do zahájenia 

      preteku)  

    10,00 4. signál   - začiatok preteku 

    13,55 5. signál   - 5 minút do konca preteku 

    14,00 6. signál   - koniec preteku 

 

 

Záverečné ustanovenie : 

- Všetci pretekári musia mať platné registračné preukazy a preukazy člena  SRZ. 

- Vedúci družstva na požiadanie rozhodcov predloží ku kontrole platnú prihlášku do súťaže pre r. 2016. 

-  Preteká sa za každého počasia, všetci  pretekári  súťažia  na  vlastné nebezpečie. 

   V  prípade   búrky   bude  pretek  prerušený  a  bude  sa postupovať  podľa  čl.36 SP. 

- Tréning  na  vytýčenej  trati  je  povinný dňa  30.septembra 2016   od 11 ,00 do 15,00 hod.      

   Po  tomto  termíne  je  priestor  pretekárskej  trate  uzatvorený. Pretekári sú povinní opustiť trať najneskôr  

   do 16,00 hod. Vykonávanie  lovu  účastníkmi  pretekov  v  týchto  priestoroch  až  do začiatku pretekov    

   je  zakázaný  pod  sankciou  diskvalifikácie. Tréning 30.septembra 2016  je povolený za podmienky, že   

   všetky ulovené   ryby   nebudú sieťkované ale s náležitou opatrnosťou vrátené ihneď späť do vody. 

- Občerstvenie  počas  pretekov  je zabezpečené.     

-   Ubytovanie je možné zabezpečiť  si  individuálne : 



 Ubytovňa Appetitto Humenné, infolinka 0905440868 recepcia 0915433453 (12 €/os./noc) 

 Apartmány Humenné http://www.apartmanyhumenne.sk/ (10-15 €/os./noc) 

 Hotel Karpatia,  Tel.:  +421 57 7861 888, +421 57 7861 861 (18 €/os./noc) 

 

 

 

Všetkým účastníkom prajem príjemný pobyt, dobré počasie a bohaté úlovky.   

 

 

Propozície kontrolovala vedúca sekcie LRU-P. 
   

                                                

 

 


