
 Podľa plánu športovej činnosti na rok 2018 SRZ MsO Lučenec v spolupráci s Odborom pre 

športovú činnosť SRZ usporiada jarné dvojkolo divízie LRU  - plávaná.  

Účastníci pretekov : 

 MsO, MO SRZ - družstvo 

1. Sabinov 

2. Lučenec 

3. Zvolen B - Poseidon 

4. Dunajská Streda 

5. Michalovce  

6. Spišská Nová Ves - Spiš fish 
 

Termín konania:   09.  -  10.06.2018 

 

Miesto konania:   Vodná nádrž Ladovo pri Lučenci 

 

Organizačný štáb: 

Garant Rady:     Marcel Čampiš 

Riaditeľ pretekov:  Juraj Ufrla – podpredseda MsO Lučenec 

Technický vedúci: Ing. Jaroslav Viktorín 

Hlavný rozhodca: Milan Seleši 

Sektorový rozhodca: Ladislav Kováč 

Bodovacia komisia: Hlavný rozhodca + 2 zabezpečí  MsO SRZ Lučenec 

Zdravotné zabezpečenie: zabezpečí SRZ MsO Lučenec, 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.  

Pretekárska trať:          Preteky sa uskutočnia na Vodnej nádrži Ladovo pri meste Lučenec 

 

Prístup k trati  :           Výpadovka z mesta smerom na Halič za benzínovou pumpou ESEX  

   odbočiť doľava , potom rovno popri zimnom štadióne prvá odbočka  

doprava smerom k Reštaurácii Ćarda. 

 

Výskyt rýb  :               Biele ryby prevažuje pleskáč, belica ,plotica, karas. Vzhľadom na  

Charakter vody /prevláda kapor/ kapor sa z pretekov vylučuje a ihneď  

po ulovení sa  púšťa späť do vody. Dravé ryby šťuka, zubáč, sumec. 

 

Charakter trate :         Breh  -  čiastočne s panelov ,čiastočne s trávnatým porastom. 

                                  Voda  -  hĺbka 1 – 2,5 m.  Dno – tvrdé štrkovité , pri brehu čiastočne panelové. 

Časový program : 



 

Sobota  9.6.2018 

6:15 – 7:00                     Prezentácia 

7:00 -  7:30                     Otvorenie pretekov , žrebovanie 1. pretekov a zloženie sľubu  

       pretekárov a rozhodcov 

7:30 – 8:00                     Presun pretekárov na stanovištia 

8:00 – 9:50                     Príprava pretekárov 

9:50 – 10:00                   Kŕmenie 

10:00 – 14:00                1. Preteky 

14:00 – 15:30                Váženie, vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov  1.  pretekov 

 

Nedeľa  10.6.2018 

7:00 – 7:30                    Žrebovanie 2. pretekov 

7:30 – 8:00                    Presun pretekárov na stanovištia 

8:00 – 9:50                    Príprava pretekárov 

9:50 – 10:00                  Kŕmenie 

10:00 – 14:00                2. preteky 

14:00 – 15:30                Váženie, vyhodnotenie 2. pretekov 

16.00 -                            Vyhlásenie výsledkov jarného dvojkola pretekov  roka  2018  

 

Rozpis signálov : 

8:00  -  1. signál    –     pretekári môžu vstúpiť do pretekárskeho stanovišťa 

8:55  -  2. signál    -      o 5 minút začína kontrola krmiva, návnad a nástrah 

9:50  -  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 a platné preukazy členov SRZ s fotkou- 

Vedúci družstva musí na požiadanie 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 článku 36 súťažných pravidiel. 

Stravovanie individuálne – pri trati sa nachádza bufet. 

Tréning na stanovenej trati je možný od 10:00  -  17:00 hod. dňa 8.6.2018 /piatok/ bez sieťkovania 

rýb. Po tomto termíne je priestor pretekárskej trate uzatvorený. Vykonávanie lovu účastníkmi 

pretekov v tomto priestore až do začiatku pretekov je zakázaný s následkom diskvalifikácie. 

Informácie o pretekoch :                              Ing. Jaroslav Viktorín – č. t. 0905840094 

Ubytovanie je potrebné zabezpečiť individuálne. Možnosti ubytovania napr : 

Hotel  Novohrad , Pelikán , Dvor u Jozefa – pozri ubytovne Lučenec 

 

Propozície kontrolovala vedúca sekcie : 

 

 

 

 

Veľa úspechov na pretekoch ! 


