
 

 

 

 

 

 
 

 Slovenský rybársky zväz, Rada – Žilina 
SRZ MO Púchov 

 

 

  
    

   PROPOZÍCIE  
     

 

         LRU Prívlač 

Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov 2016 

s medzinárodnou účasťou      

3.9.-4.9. 2016 

 Púchov 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Podľa plánu športovej činnosti na rok 2016 Rada SRZ v spolupráci so MO SRZ  

Púchov usporiada Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov - LRU prívlač s medzinár. účasťou . 

Majstrovstiev sa zúčastní 8 zahraničných pretekárov, ktorí sa zarátavajú do celkových 

výsledkov. 

 

Účastníci pretekov : 
 Najlepších 40 jednotlivcov z predchádzajúceho ročníka - 2015 (v prípade neúčasti 

niektorého z nich ho nahrádza ďalší v poradí). Prosíme prvých 40 o potvrdenie svojej 

účasti do 10.8.2016 u Pala Kadleca, mob. 0908 287306, pavolkadlec@atlas.sk. V prípade, 

že sa do uvedeného termínu neprihlásite, považujeme Vašu účasť za zrušenú! Po tomto 

termíne už Vaša prihláška nebude akceptovaná. 

V termíne od 17.8. 2016 sa môžu nahlásiť ďalší účastníci (budú podľa možnosti telefon. , 

mailom informovaní),  ktorí sa umiestnili na ďalších miestach podľa počtu voľných 

miest. O voľných miestach sa informujte u Pala Kadleca. 

 Pretekári sú rozdelení do 4 skupín podľa poradia v ATP rebríčku 2015, t.j. skupina A 

– 1., 5., 9. ..., skupina B – 2., 6., 10., ..., skupina C – 3., 7., 11., ..., skupina D – 4., 8., 12., ... 

V príp. rovnakého umiestnenia  pretekárov v rebríčku rozhodne žreb. 

 

Termín konania: 3.9. – 4.9.2016 

 

Miesto konania:     Rieka Váh    3-4580-2-1  

 

Organizačný výbor: 

1. Garant RADY SRZ:          Těšický Vlastimil 

2. Riaditeľ pretekov:                       Šajdák Rastislav  

3. Hlavný rozhodca:   Hupka Vladimír 

4. Sektoroví rozhodcovia:                 Minarčiny Ivan, Kubiš Pavol 

5. Technický vedúci:        Šajdák Rastislav 

6. Zdravotné zabezpečenie:               Zdravotná služba na čísle 112 

7. Bodovacia komisia:                       hlavný rozhodca + Kadlec P., Smatana J., Václavík J. 

                                                           

                                                                  

Technické pokyny: 

Preteká sa v disciplíne LRU – prívlač podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ pre rok 

2012, Doplnkov 1, 2 a 3 a Modifikácii pravidiel LRU-PR pre rok 2016. 

 

Bodovanie :  na kaprových vodách  

 

1. Pri ulovení hodnotených rýb:  

  0-9,9cm       0,1 bodu    40-44,9 cm  4,0 + 2  bodu  

10-14,9 cm   1,0 bodu     45-49,9 cm    4,5 + 2  bodu 

15-19,9 cm   1,5 bodu   50-54,9 cm    5,0 + 2  bodu 

20-24,9 cm   2,0 + 0,5 bodu  55-59,9 cm    5,5 + 2  bodu 

25-29,9 cm   2,5 + 0,5 bodu  60-64,9 cm    6,0 + 2  bodu  

30-34,9 cm   3,0 + 1,0 bodu  65-69,9 cm    6,5 + 2  bodu 

35-39,9 cm   3,5 + 1  bodu   analogicky pokračovať ďalej. 

 

2. Ostatné druhy rýb: 

20-24,9  cm   1,0 bod      

25-29,9 cm   2,0 body    
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30-39,9 cm   3,0 body   

40-49,9 cm   4,0 body 

analogicky pokračovať ďalej. 

 

Poznámka : Ryba, ktorá má byť bodovaná za viac ako 0,1 bodu, musí byť vždy meraná v 

korýtku! 

 

Pretekárska trať:  
 

Sektor A :Začiatok trate je pri diaľničnom privádzači smerom na cestný most cez rieku Váh. 

Nástupný breh pravý.  Hĺbka toku 0,5 – 4 m, štrkové a kamenisté dno, pomaly prúdivá voda. 

Parkovanie pod diaľ. privádzačom, alebo cestným mostom. 

Sektor B : Začiatok trate približne pod železničným mostom smerom na diaľničný 

privádzač. Nástupný breh ľavý. Hĺbka toku 1,5 – 6 m, štrkové a kamenisté dno, pomaly 

prúdivá voda. Príjazd z obce Horné Kočkovce, parkovanie pod diaľničným privádzačom. 

Sektor C :Začiatok trate je približne pod cestným mostom a končí na sútoku starého koryta 

Váhu s Nosicko – Kočkovským kanálom. Nástupný breh pravý. Hĺbka toku od 0,5 – 4 m, 

štrkové a kamenisté dno, pomaly prúdivá voda. Parkovanie pod cestným mostom. 

Sektor D : Začiatok trate je od cestného mosta cez rieku Váh smerom k diaľničnému 

privádzaču. Nástupný breh ľavý. Hĺbka toku 1,5 – 6 m, štrkové a kamenisté dno, pomaly 

prúdivá voda. Príjazd z obce Horné Kočkovce a parkovanie pod diaľničným privádzačom. 

 

Výskyt rýb: Všetky u nás žijúce druhy rýb.  
 

Brodenie:  Je možné v sektoroch A,B,C len čiastočne na niektorých miestach s max. 

opatrnosťou, v sektore D  je prakticky nemožné. 

 

Náhradná trať:  nie je určená! 

 

Zraz účastníkov:   Ubytoňa SISI,  

 

Časový harmonogram: 

Piatok:   18:30 - prezentácia a žrebovanie v ubytovni SISI. Ak sa pretekár nemôže 

zúčastniť prezentácie z objektívnych príčin, je povinný toto nahlásiť hlavnému rozhodcovi 

popr. garantovi (najneskôr do začiatku prezentácie) a ten vykoná žrebovanie za neho.  

 

 

Sobota: 06:30 – 06:40 hod. - nástup súťažiacich, otvorenie súťaže (Rybársky dom) 

 06:40 – 07:15 hod. - kontrola súťažiacich, odovzdanie bodovačiek                                                                  

 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 / sektor 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  

 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 / sektor 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 

            20:00 – 21:00 hod. - Oznámenie priebežných výsledkov + losovanie  

           2. preteku + odovzdanie bodovacích preukazov 

 

Nedeľa: 06:15 – 06:45 hod. - presun pretekárov na pretekárske úseky 

     06:45 – 07:00 hod. - príprava pretekárov 

 07:00 – 08:30 hod. - 2. pretek – 1. časť  1.kola / sektor A,C / 

 08:30 – 09:00 hod. - prestávka a posun pretekárov na 2. časť 1. kola 

 09:00 – 10:30 hod. - 2. pretek – 2. časť  1. kola 

 10:30 – 11:30 hod. - výmena pretekárov a rozhodcov,  

   príprava na 1.časť 2.kola 

 11:30 – 13:00 hod. - 2. pretek – 1. časť  2. Kola / sektor B,D / 

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

 13:30 – 15:00 hod. - 2. pretek – 2. časť  2. kola 

       15:00 – 16:30 hod. - obed    

 

Cca 16:30      - vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien pred Ubytovňou SISI 

Záverečného ceremoniálu sa musia zúčastniť všetci pretekári! 
 

Ubytovanie:  Ubytovňa SISI 

 

Záverečné ustanovenia: 

-   Všetci pretekári musia mať platné registračné preukazy športovca ( okrem hostí). 

- Pri pochybnosti totožnosti, musí príslušný pretekár predložiť občiansky preukaz. 

- Preteká sa za každého počasia. V prípade búrky, bude pretek prerušený a bude sa 

postupovať podľa Súťažných pravidiel. 

- Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť 

- Tréning na  pretekárskej trati nie je možný 14  dní pred pretekom/ viď predpisy pre šport. 

činnosť/. 

- Maximálna dĺžka rybárskeho prúta je 280 cm 

- Pretekár musí na požiadanie predložiť úlovok ku kontrole, bez súhlasu rozhodcu s ním 

nemôže manipulovať. 

 

Informácie:  Pavol Kadlec 0908 287 306, pavolkadlec@atlas.sk 

                  Rastislav Šajdák 0905 358 703, rasto.sajdak@gmail.com 

                      

Ubytovanie a strava : 

 Je možné zabezpečiť individuálnou formou, ubytovňa SISI. 

Kontakt :  Ubytovňa SISI, Ul. Svätoplukova 1015, 020 01 Púchov  

Telefón:  0903 310 222, 0903 671 732  

Fax:   042-463 12 21  

E-mail:  recepcia@ubytovnasisi.sk  

Weblink:  www.ubytovnasisi.sk 

 

Propozície kontroloval vedúci sekcie LRU-PR.       
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