
Podľa plánu športovej činnosti na rok 2018 sekcia LRU – P  Odboru športovej činnosti 

organizuje  nominačné preteky seniorov v LRU-P.  

Termín konania : 24.-27. 05. 2018 

Miesto konania :  Humenné,  rieka Laborec, mestská časť Sídliska III. 

Pretekať sa bude v dvoch samostatných sektoroch po 13 pretekárov a zvýhodnené bodu krajné 

dve miesta 

Organizačný štáb : 

Garant Rady SRZ:                 Miroslava Pavelková  

Hlavný rozhodca:  Miroslava Pavelková 

Technické zabezpečenie: sekcia LRU-P 

Losovanie:                          Ľuboš Krupička 

Zdravotné zabezpečenie : 112 

Účastníci: 

 
   
1 Ján  Nagy 

2 Zoltán  Miskolczi 

3 Ivan Cibulka 

4 Jozef Bartal 

5 Lukáš  Koncík 

6 Radoslav Rolík 

7 Tomáš Mindák 

8 Ľuboš Krupička 

9 Rastislav Dudr 

10 Erik  Báťa 

11 Miroslav Santus 

12 Zdenko Tuška 

13 Marián Rybnikár 

14 Peter Rošák 

15 Miroslav Boháč 

16 Roman Pavelka 

17 Miloslav  Findo 

18 Jaroslav Líška st.  

19 Ján  Sámel 

20 Martin Pavlík 

21 Ramis Saliu 

22 Marek  Gabona 

23 Tomáš  Mráz 

24 Andrea Botti 

25 Roman Baranček 

26 Juraj Líška 



   

Preteká sa v disciplíne LRU – plávaná podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ 2012 

a Doplnkov č. 1 a 2 a ich modifikácií. 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 

neposekaných hnojákov /dendroben/, max. 1 liter kŕmnej patentky /z toho môže byť ¾ 

krabička malá a ¼ veľká patentka/. Veľká patentka na chytanie bude umiestnená 

v samostatnej najmenšej nádobe z odmernej sady 1/8 l alebo tzv. puk. 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.  

Popis trate: 

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. 

Výskyt rýb : 

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

nosáľ, jalec a ojedinele kapor, pstruh. 

 

Časový program : 

Štvrtok 24.5.2018 

 

09:00 - 09:30 Žrebovanie miest, 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  

Piatok 25.5.2018 

 

07:00 – 07:30 Žrebovanie 

07:30 - 08:00 Presun pretekárov na stanovištia  

 

08:00 - 09:50 Príprava pretekárov  

09:50 - 10:00 Kŕmenie  

10:00 - 14:00 Pretek  

14:00 - 15:30 Váženie, vyhodnotenie 1. kola pretekov  

                        



 

Sobota 26.5.2018 

  

07:00 – 07:30 Žrebovanie 

 

07:30 - 08:00 Presun pretekárov na stanovištia  

  

08:00 - 09:50 Príprava pretekárov  

09:50 - 10:00 Kŕmenie  

10:00 - 14:00  Pretek  

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

 

Nedeľa 27.5.2018 

  

07:00 – 07:30 Žrebovanie 

 

07:30 - 08:00 Presun pretekárov na stanovištia  

  

08:00 - 09:50 Príprava pretekárov  

09:50 - 10:00 Kŕmenie  

10:00 - 14:00  Pretek  

14:00 - 15:30 Váženie, vyhodnotenie  

16:00  Vyhlásenie výsledkov 

 

 Rozpis signálov  

08:00     1 signál       - pretekári môžu vstúpiť do pretekárskeho stanovišťa  

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

09:50     3 signál       - hrubé kŕmenie, vnadenie (10 minút do začiatku pretekov) 

10:00     4 signál      -  začiatok pretekov 

13:55     5 signál      -  5 minút do konca pretekov 

14.00     6.signál      -  koniec pretekov 

 

Záverečné ustanovenie : 

 Všetci pretekári musia mať  platné preukazy členov SRZ a registračné 

preukazy pretekárov OŠČ 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 povinný  dňa 24.5.2018 podľa 

časového programu. Počas tréningu je zakázané ulovené ryby sieťkovať, 

ryby sa musia s náležitou opatrnosťou pustiť ihneď do vody. Vykonávanie 

lovu účastníkmi pretekov  po ukončení oficiálneho tréningu až do začiatku 

preteku dňa 25.5.2018 je ZAKÁZANÝ- sankcia za porušenie – 

DISKVALIFIKÁCIA!  

 

Ubytovanie je potrebné zabezpečiť si individuálne, napr.: 

 Ubytovňa Appetitto Humenné, infolinka 0905440868 recepcia 0915433453  

 Apartmány Humenné http://www.apartmanyhumenne.sk/  

 Hotel Karpatia,  Tel.:  +421 57 7861 888, +421 57 7861 861  

 

 

Veľa úspechov pri pretekoch! 

 

Propozície kontrolovala vedúca sekcie. 

 

 

 


