
 

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2017 SRZ – Rada Žilina v spolupráci so 

SRZ MsO Zvolen  usporiada  jarné kolo Divízia LRU Plávaná. 

 

Termín konania :       10. - 11. 6. 2017 

  

Miesto konania :  Zvolen, VN Môťová     3-5410-1-1 

 

Organizačný štáb : 

Riaditeľ pretekov :  Milan Pavlovský 

Garant Rady SRZ:                 Ľuboš Krupička 

Hlavný rozhodca:  Peter Bielik 

Sektorový  rozhodca:       Ľuboš Krupička 
Technický vedúci :  Slavomir Mihálik 

Bodovacia komisia :  hlavný rozhodca + 2 

Zdravotné zabezpečenie :  Eva Jančošková, resp.112 

 

Účastníci pretekov Divízia LRU Plávaná: 

1. SRZ MsO Dunajská Streda   

2. SRZ Mo Michalovce – Sensas 

3. SRZ MO Spišská Nová Ves - Spiš Fish  

4. SRZ MsO Zvolen B - POSEIDON 

5. SRZ MsO Ružomberok 

6. SRZ MO Šahy 

 

 

Preteká sa v disciplíne LRU – plávaná podľa Predpisov pre športovú 

činnosť SRZ 2012 a Doplnkov č. 1 a 2 a modifikácie 2015. 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 l patentiek). 

Všetci pretekári musia mať pri kontrole živú návnadu pripravenú v sadu 

odmerných nádob typu „Sensas“. Patentka na chytanie je umiestnená 

v najmenšej nádobke zo sady. Návnada rastlinného pôvodu musí byť pri 

kontrole krmiva umiestnená v rybárskom vedre so značkami objemu na 

vnútornej strane. Dĺžka prútov je stanovená na 13 m. Tá istá dĺžka platí i 

pre prúty z pohárikmi.  

 

 

 Pretekárska trať: 

VN Môťová 

GPS    

48° 33' 15.9368122" N 

19° 10' 26.3872147" E 

 

Jedná sa o stojatú vodu s hĺbkou 80 – 300 cm s trávnatým brehom. 
Výskyt rýb: kapor, plotica, piest, pleskáč,  belica 

 

Náhradná trať :  Nie je určená 

 

Časový program : 
 

Piatok 09.06.2017 

11.00 – 17.00 nepovinný tréning, bez sieťkovania rýb 

 

Sobota 10.06.2017  

08:30 – 09:00 zraz pretekárov, prezentácia, 

09:00 – 09:30 žrebovanie,otvorenie pretekov 

09:30 – 10:00  rozchod na stanovištia  

10:00 – 11:50 príprava pretekárov   

11:50 – 12:00 kŕmenie  

12:00 – 16:00 pretek    

16:00 – 16:45 váženie   

 

Nedeľa 11.06.2017 

07:00 – 07:30 zraz pretekárov, prezentácia, 

07:30 – 07:45 žrebovanie 

07:45 – 08:00  rozchod na stanovištia  

08:00 – 09:50 príprava pretekárov   

09:50 – 10:00 kŕmenie  

10:00 – 14:00 pretek    

14:00 – 14:30 váženie   

14:30 – 15:00 vyhodnotenie prvého dvoj kola  divízie 

 

Rozpis signálov:  

Sobota: 10.06.2017 

10:00 – 1. signál – vstup do sektorov 

10:45 – 2. signál – o 5 minút začína kontrola krmiva, návnad a nástrah 

11:50 – 3. signál – hrubé kŕmenie, vnadenie (10minút do začiatku preteku) 

12:00 – 4. signál – začiatok preteku 

15:55 – 5. signál – 5 minút do konca pretekov    

16:00 – 6. signál – koniec preteku     



Nedeľa:11.06.2017 

08:00 – 1. signál – vstup do sektorov 

08:45 – 2. signál – o 5 minút začína kontrola krmiva, návnad a nástrah 

09:50 – 3. signál – hrubé kŕmenie, vnadenie (10minút do začiatku preteku) 

10:00 – 4. signál – začiatok preteku 

13:55 – 5. signál – 5 minút do konca pretekov    

14:00 – 6. signál – koniec preteku     

 

Záverečné ustanovenie : 

 Všetci pretekári musia mať  platné registračné 

preukazy, preukazy členov SRZ, a v prípade 

pochybností totožnosti musí pretekár rozhodcovi 

predložiť OP. 

 Vedúci družstva  musí  predložiť platnú súpisku 

potvrdenú odborom pre športovú činnosť SRZ. 

 Preteká sa za každého počasia , všetci pretekári 

súťažia na vlastné nebezpečie. V prípade búrky  bude 

pretek prerušený a bude sa postupovať podľa čl. 36 

súťažných pravidiel. 

 Tréning na vyznačenej pretekárskej trati je nepovinný  

dňa 20.5.2016 podľa časového programu. Počas 

tréningu je zakázané ulovené ryby sieťkovať, ryby sa 

musia s náležitou opatrnosťou pustiť hneď do vody. 

Vykonávanie lovu účastníkmi pretekov  po ukončení 

oficiálneho tréningu až do začiatku preteku dňa 

10.6.2017 je ZAKÁZANÝ- sankcia za porušenie – 

DISKVALIFIKÁCIA!  

 Informácie o preteku Milan Pavlovský – tel.: 0903 804 127 

- Občerstvenie počas pretekov nie je zabezpečené. 

 

  

- Ubytovanie  usporiadateľ  nezabezpečuje, je potrebné zabezpečiť si 

individuálne. 
 

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

Propozície kontrolovala vedúca sekcie LRU-P. 

                                                                                     

       

 

 

 

 

    Slovenský rybársky zväz,  Rada 

    A. Kmeťa 20, 010 55  Žilina 
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