
Podľa plánu športovej činnosti na rok 2018 Odbor športovej činnosti v spolupráci  

s MsO SRZ  Trenčín usporiada jarné dvojkolo 2. ligy v LRU plávaná. 

 

Účastníci pretekov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín konania:   18.- 20. 5.2018 

 

Miesto konania:   Rieka Váh č.8, revír 2-4430-1 ,  

Trenčín – časť Sihoť, (za futbalovým štadiónom) 

 

Organizačný  štáb: 

Riaditeľ pretekov:               Eduard Riška  / podpredseda MSO SRZ Trenčín 

Garant Rady SRZ:               Ľuboš Krupička 

Hlavný rozhodca:                Tibor Petruš 

Sektoroví rozhodcovia:       Jozef Vicena, Róbert Elzer 

Bodovacia komisia:             hlavný rozhodca + 2 zabezpečí MsO SRZ Trenčín 

Technický vedúci :              Juraj Valient 

Zdravotné zabezpečenie:     zabezpečí MsO SRZ  Trenčín, prípadne 112 

 

Technické pokyny: 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. Pre kategóriu žien platí dĺžka prútov max. 11,5m. Tá istá dĺžka platí i pre prúty 

z pohárikmi 

 

Pretekárska trať: Rieka Váh č.8, revír 2-4430-1 ,MsO SRZ Trenčín – Pod hydrocentrálou na 

Sihoti paralelne s ulicou Nábrežná. 

Charakter trate:        Breh – regulovaný kameňmi s trávnatým porastom a stromami.  

Voda – tečúca s miernou až silnejšou prúdnosťou v závislosti od prietoku cez elektráreň, hĺbka 3 – 5 

m.  

Dno – kamenisté , miestami s piesčito-hlinitým nánosom 

 

SRZ MsO, MO 

1. Žilina-Vagón klub 

2. Veľký Krtíš 

3. Humenné 

4. Šurany 

5. Bratislava II. - MVDE 

6. Veľké Kapušany – Maros Mix Tubertini 

7. Nová Baňa 

8. Nové Zámky 

9. Hlohovec-Maver 

10. Trenčín - ŠKP 

11. Ružomberok 

12. Šahy 



Prístup k trati: Od Bratislavy aj od Žiliny zjazd z D1 smer ,,Trenčín Západ“ . Ďalej smer centrum a na 

križovatke pri Hoteli Elizabeth podjazdom na Sihoť. Za podjazdom doľava po hlavnej ceste smerom 

na Ostrov .  

  

Výskyt rýb:               Všetky druhy nížinných rýb s prevahou rýb : nosáľ, plotica, mrena , pleskáč, 

lieň, kapor, karas, podustva , sumec, jeseter  

 
Časový program : 

 

Piatok 18.5.2018 

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  Žrebovanie sektorov 1. pretekov 

 

Sobota 19.5.2018  

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                 1. preteky  

14:00 - 15:30                Váženie, vyhodnotenie 1. pretekov, žrebovanie sektorov 2. pretekov 

 

Nedeľa 20.5.2018 

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                 2. preteky  

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

16:00                              Vyhlásenie výsledkov 1. a 2. pretekov 

 

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 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 prihlášku do súťaže pre rok 2018 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 povinný na trati dňa 18.05.2018 podľa časového programu 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 s platným rybárskym lístkom s celozväzovým povolením na kaprové vody pre rok 

2018 (prípadne platným hosťovacím povolením)  

 

Informácie o preteku Marek Macháč – tel.: 0917 787 109 



 

Prístup k trati: Od Bratislavy aj od Žiliny zjazd z D1 smer ,,Trenčín  Západ“ . Ďalej smer centrum 

a na križovatke pri Hoteli Elizabeth podjazdom na Sihoť. Za podjazdom do ľava po hlavnej ceste 

smerom na Ostrov / smer plaváreň / . Pred mostom na Ostrov použite odbočku v pravo a zjazd smerom 

k vode. 

 

Upozornenie: K vode je vjazd autami povolený výlučne len s povolením od správcu toku na 

konkrétne časové obdobie v termíne 18.- 20.5.2018. V ostatných dňoch je vjazd áut zakázaný 

a porušenie zákazu rieši mestská polícia. 

Pri moste schádzate po hrádzi , po ktorej sa pohybuje množštvo chodcov , preto prosím prispôsobte 

rýchlosť a zvýšte ohľaduplnosť. V iných miestach je prejazd autami cez hrádzu prísne zakázaný, preto 

vjazd aj výjazd je nutné riešiť podľa priloženej mapky. 

• Ubytovanie si každý pretekár zabezpečuje individuálne, napr.  

• Penzión na Sihoti 

Adresa: Jiráskova 5, 911 01 Trenčín 

telefón: +421 (0) 32 74 34 164 

mobil: +421 (0) 904 019 990  

E- mail: info@penzionnasihoti.sk 

• Penzión Accom  

Hurbanová 44, 911 01 TRENČÍN Slovenská Republika 

Telefón: +421 (0)32 744 6641 

Mobil: +421 (0)905 556 874 recepcia 

E- mail: info@penzionaccom.sk 

Veľa úspechov pri pretekoch  Vám želá organizačný štáb. Petrov zdar ! 

Propozície kontrolovala vedúca sekcie LRU-P. 


