
 

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2019 SZŠR v spolupráci s OŠČ SRZ 

SRZ a MO SRZ Želiezovce usporiada Majstrovstvá SR v kategóriách  

U15, U20, U 25.  
 

Termín konania :      13.- 14. júla 2019 

  

Miesto konania :  VD Želiezovce  v mestskej časti Mikula  

 

Prihlášky:   nahlásiť p. Martin Lipka do 7. júla 2019  

- e-mailom: martin.lipka@sk.rhenus.com 

- telefonicky: 0905 444 708 

 

Organizačný štáb : 

Riaditeľ pretekov:             Ľudovit Fuxhoffer     

Garant RADY SRZ:  Martin Lipka  

Hlavný rozhodca:                    Peter Mišo                  

Sektorový rozhodca:                Patrik Pilek  

Technický vedúci:               Martin Lipka 

Bodovacia komisia:              hlavný rozhodca 2 zabezpečí MO Želiezovce 

Zdravotné zabezpečenie:        MO SRZ Želiezovce  , príp. 112 

 

Technické pokyny : 

Športový rybársky pretek je usporiadaný podľa zákona 216/2018 Z.z. § 20 

a vykonávacej vyhlášky 381/2018 § 15. Preteká sa v disciplíne LRU - 

plávaná podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ 2012 a Doplnkov č. 

1/2013 a 2/2014 a ich modifikácii. Množstvo krmiva rastlinného pôvodu je 

stanovené na 20litrov a množstvo návnad živočíšneho pôvodu na 2,5 litra 

(z toho môže byť max.0,5litra neposekaných hnojákov (dendroben) max. 1 

liter  kŕmnej patentky z toho ¾ l  nádoba malá a ¼ l nádoba veľká ).Všetci 

pretekári musia mať pri kontrole živú návnadu pripravenú v sade 

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

v najmenšej nádobke zo sady 1/8 l alebo v tzv. puku.  Návnada rastlinného 

pôvodu musí byť pri kontrole krmiva umiestnená v rybárskom vedre so 

značkami objemu na vnútornej strane! 

Dĺžka prútu je stanovená v kategórii U25 max. 13 m, v U20 max. 11,5 m 

a v U15  max. 10 m. Tá istá dĺžka platí aj pre prúty s pohárikmi. 

 

 

 

Pretekárska trať: 

Rieka Hron nad vodným dielom Želiezovce na ľavej strane v smere toku.  

Hĺbka vody je 1m až 5m. Dno štrkovité s miernym nánosom.  

Vyskytujú sa všetky druhy nížinných  rýb, z ktorých hlavné zastúpenie 

majú nosáľ,  pleskáč, plotica, kapor a belica  

 

Náhradná trať :  Nie je určená 

 

Časový program : 

 
Sobota 13.07.2019 

08.00 – 08.30 zraz pretekárov, prezentácia, žrebovanie 

08.30 – 09.00 rozchod na stanovištia  
09:50 – kontrola krmiva 

09.00 – 10.50 príprava pretekárov   

10.50 – 11.00 kŕmenie  
11.00 – 14.00 pretek     (U20,U25 + 1 hod) 

14.00 – 14.30 váženie   (U20,U25 + 1 hod) 

Nedeľa 15.07.2019 

07.00 – 07.30 zraz pretekárov, prezentácia, žrebovanie 
07.30 – 08.00 rozchod na stanovištia  

08.00 – 09.50 príprava pretekárov 

08:50 – kontrola krmiva   
09.50 – 10.00 kŕmenie  

10.00 – 13.00 pretek    (U20,U25 + 1 hod) 

13.00 – 13.30 váženie  (U20,U25 + 1 hod) 
15.00 – 15.30 vyhodnotenie Majstrovstiev SR U15,U20 a U25 

 

Rozpis signálov:  

1. signál – vstup do sektorov 
2. signál – o 5 minút začína kontrola krmiva, návnad a nástrah 

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

4. signál – začiatok preteku 
5. signál – 5 minút do konca pretekov   (U20,U25 + 1 hod) 

6. signál – koniec preteku    (U20,U25 + 1 hod) 

 

Záverečné ustanovenie : 

- Registrovaní pretekári predložia pri prezentácii registračné preukazy 

športovca na potvrdenie.  

Pretekári, ktorí nie sú registrovaní Odborom športovej činnosti vyplnia 

tlačivo Žiadosť o registráciu pretekára (http://www.srzrada.sk/sportova-

cinnost/formulare-referat-osc) a zašlú ju na adresu sport@srzrada.sk do 

http://www.srzrada.sk/sportova-cinnost/formulare-referat-osc
http://www.srzrada.sk/sportova-cinnost/formulare-referat-osc
mailto:sport@srzrada.sk


5.7. 2019. Po pridelení registračného čísla im bude zaslaný registračný 

preukaz, ktorý si so sebou prinesú na potvrdenie na preteky. 

Spodná veková hranica pre prihlásenie sa na M SR je 10 rokov, 

pretekov môže zúčastniť pretekár, ktorý v roku konania M SR dovŕši vek 

10 rokov. V kategórii do 15 rokov sa priamo pri pretekárovi počas celých 

pretekov musí nachádzať dospelá sprevádzajúca osoba, ktorá plne 

zodpovedá za pretekára. 

Preteká sa za každého počasia, všetci  pretekári  súťažia  na  vlastné 

  nebezpečie. 

  V  prípade   búrky   bude  pretek  prerušený  a  bude  sa postupovať   

  podľa  čl.36 SP. 

- Tréning  na  vytýčenej  trati  je  možný  12.7.2019  od 12,00 do 17,00 

hod.      

  Po  tomto  termíne  je  priestor  pretekárskej  trate  uzatvorený.  

 Vykonávanie  lovu  účastníkmi  pretekov  v  týchto  priestoroch  až  do     

   začiatku pretekov  je   zakázaný  pod  sankciou  diskvalifikácie. Tréning  

    je povolený za podmienky, že ulovené ryby nebudú sieťkované, ale 

s náležitou opatrnosťou vrátené ihneď späť do vody. 

- Informácia o pretekoch: Martin Lipka 0905/444708  

- Ubytovanie  usporiadateľ  nezabezpečuje, možné zabezpečiť si 

individuálne napr. v: 

 

www.travelguide.sk/svk/ubytovanie/penzion-schubert-zeliezovce 

https://www.limba.com/sk/ubytovanie_slovensko/zeliezovce.htm 

 

 

 

 

 

 

Organizačný štáb praje všetkým účastníkom prajem príjemný pobyt, dobré 

počasie a bohaté úlovky.                                                                                

    

Propozície kontroloval vedúci  sekcie LRU-P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Slovenský rybársky zväz,  Rada 

    A. Kmeťa 20, 010 55  Žilina 

 

 
 

P r o p o z í c i e 
 

Majstrovstvá Slovenskej republiky 

U15, U20 a U25 

v LRU - plávaná 
 

 

 
13. – 14. 7. 2019 

 
Želiezovce   – Hron č.2 

 

 

http://www.travelguide.sk/svk/ubytovanie/penzion-schubert-zeliezovce

