
Podľa plánu športovej činnosti na rok 2017 Odbor športovej činnosti v spolupráci  

s MO SRZ  Dunajská Lužná usporiada jarné dvojkolo 1. ligy v LRU plavaná a ligy žien. 

 

Účastníci pretekov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín konania:   2.- 4.6.2017 

 

Miesto konania:   Dunajská Streda - Dolnobarský rybník 

 

Organizačný  štáb: 
Riaditeľ pretekov:               Roman Pavelka 

Garant Rady SRZ:               Miroslava Pavelková 

Hlavný rozhodca:                Tibor Petruš  

Sektoroví rozhodcovia:       M. Pavelková, J. Vicena, R. Elzer, F. Haluška 

Bodovacia komisia:             hlavný rozhodca + 2 zabezpečí MO SRZ Dunajská Lužná 

Technický vedúci :              Jozef Gyurkovics, Alexander Tomanovič 

Zdravotné zabezpečenie:     zabezpečí MO SRZ Dunajská Lužná, prípadne 112 

 

Technické pokyny: Preteká sa v disciplíne LRU – plavaná podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ 

2012, doplnkov č. 1/2013 a 2/2014 a ich modifikácií. Množstvo krmiva rastlinného pôvodu je 

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

litra patentiek). Všetci pretekári musia mať pri kontrole živú návnadu pripravenú v sade odmerných 

nádob typu „Sensas“. Návnada rastlinného pôvodu musí byť pri kontrole krmiva umiestnená v 

rybárskom vedre so značkami objemu na vnútornej strane! Dĺžka prútov je stanovená na 13m, aj pre 

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

s pohárikmi. 

 

  

Výskyt rýb:                 karas, kapor, plotica ,pleskáč 

 

Časový program: 
 Piatok  02.06.2017   09:00 - 09:30   Žrebovanie boxov, presun pretekárov 

                                   09:00               Vstup pretekárov do boxov, príprava 

                                   11:20               Kontrola krmiva, návnad a nástrah 

                                   11:50 - 12:00   Kŕmenie 

                                   12:00 - 17:00   Povinný tréning bez sieťkovania rýb 

                                   17:00 – 19:00  Losovanie sektorov,opustenie trate 

 

 
SRZ MsO, MO 

1. Považská Bystrica - Trabucco 

2. Levice - Sensas 

3. Zvolen A - Poseidon 

4. Žiar nad Hronom - MŠK 

5. Komárno - Bartal Mix 

6. Prešov A - Colmic 

7. Trnava - Mivardi 

8. Vranov nad Topľou 

9. Žilina - Vagón klub 

10. Dunajská Lužná - VDE 

11. Veľký Krtíš 

12. Šaľa  



Sobota 03.06.2017    10.00 -  10:15    Prezentácia 

                                   10:15 -  11:00    Otvorenie  a žrebovanie 1.kola pretekov            

                                                              a zloženie sľubu pretekárov a rozhodcov. 

                                                              Presun pretekárov na stanovištia 

                                   11:00 -  12:50    Príprava  pretekárov  

                                   12:50 -  13:00    Kŕmenie 

                                   13:00 -  17:00    1.kolo pretekov  

                                   17:00 -  18:00    Váženie, vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov 1.kola    

                                                              Žrebovanie 2. kola pretekov            

   
Nedeľa 04.06.2017    07:30 -  08:00     Žrebovanie a presun pretekárov na stanovištia 

                                    08:00 -  09:50     Príprava  pretekárov  

                                    09:50 -  10:00     Kŕmenie 

                                    10:00 -  14:00     2. kolo pretekov  

                                    14:00 -  15:30     Váženie, vyhodnotenie 2. kola pretekov 

              16:00       Vyhlásenie výsledkov 1. ligy  jar 2017 

 

                                     

  

Záverečné ustanovenia: 

 Všetci pretekári musia mať platné registračné preukazy, preukazy členov SRZ,        

a v prípade pochybnosti totožnosti musí pretekár rozhodcovi predložiť OP. 

 Vedúci družstva  musí na požiadanie predložiť platnú súpisku potvrdenú odborom 

pre športovú činnosť SRZ  a potvrdenie o zaplatení štartovného. 

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

V prípade búrky  bude pretek prerušený a bude sa postupovať podľa čl. 34 

súťažných pravidiel. 

 Tréning je možný na trati od 12:00 – 17:00 dňa 02.06.2017 bez sieťkovania rýb. 

Vykonávanie lovu účastníkmi pretekov  po ukončení oficiálneho tréningu až do 

začiatku pretekov je ZAKÁZANÉ- sankcia za porušenie – DISKVALIFIKÁCIA! 

Trať po tréningu opustiť do 19,00 h. Trénovať v ostatné dni je možné len po 

zakúpení hosťovacieho povolenia na rybolov, cena povolenia 10,-€ denné. 

Informácie na www.dolnobarskyrybnik.sk 

 Ubytovanie si každý pretekár zabezpečuje individuálne,  

http://dunstreda.sk/ubytovanie 

 

Informácie o pretekoch: Roman Pavelka 0918/639725 

 

 

Veľa úspechov pri pretekoch  Vám želá organizačný štáb. 

 

Propozície kontrolovala vedúca sekcie LRU-P. 

http://www.dolnobarskyrybnik.sk/
http://dunstreda.sk/ubytovanie

