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Vyhlasovateľ súťaže: 

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina. 

Organizátor súťaže: 

Referent pre prácu s deťmi a mládežou, sekretariát, Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina. 

 

Článok I. 

Ciele súťaže 

Poslaním súťaže je prostredníctvom využitia prirodzenej detskej súťaživosti a túžby 

zdokonaľovať sa, osloviť deti z rybárskych krúžkov z celého Slovenska a sprostredkovať im 

rybárstvo z rôznych uhlov pohľadu. Zameriava sa na výchovu všestranného rybára, ktorý 

ovláda čo najviac rybolovných disciplín, rybolovnú techniku, a zároveň ovláda základné 

vedomosti z oblasti zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a jeho 

vykonávacieho predpisu, základov ichtyológie a ďalších biologických disciplín. Pravidlá 

a priebeh súťaže majú deťom priblížiť pretekársky svet jednotlivých športových odvetví LRU 

a rybolovnej techniky. Zlatý blyskáč je zároveň významnou platformou stretávania sa a výmeny 

poznatkov a skúseností medzi vedúcimi rybárskych krúžkov. 

 

Článok II. 

Pravidlá súťaže 

1. Široko koncipovaná a všestranne zameraná súťaž prispôsobená deťom má svoje špecifické 

pravidlá, ktoré sa v určitých bodoch odkláňajú od predpisov odboru športovej činnosti. Referent 

pre prácu s deťmi a mládežou si ako organizátor vyhradzuje právo určovať tieto pravidlá. 

2. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky školopovinné deti vo veku do 15 rokov (vrátane),1 ktoré 

pravidelne navštevujú rybársky krúžok (nerozhoduje či krúžok zriadilo CVČ, ZŠ, organizačná 

zložka SRZ (ďalej len „OZ SRZ“), alebo ho založil samostatný vedúci krúžku bez 

inštitucionálnej podpory), alebo sú členmi športového klubu. Každá OZ SRZ môže do súťaže 

obsadiť maximálne 2 družstvá, ktoré pozostávajú minimálne z 2 a maximálne zo 4 súťažiacich.2 

Každé družstvo musí mať svojho dospelého sprievodcu (vedúceho krúžku) a môže mať aj 

pomocného vedúceho. Povinná disciplína je vedomostný test a spoznávanie rýb. Účasť na 

disciplínach plávaná, feeder, prívlač, muškárenie a rybolovná technika je dobrovoľná a 

voliteľná (deti môžu súťažiť vo všetkých alebo iba v niektorých disciplínach). Súťažiaci, ktorí 

sa rozhodnú nesúťažiť v niektorej z týchto disciplín, majú možnosť zoznámiť sa s ňou ako 

pozorovatelia. 

3. Súťažiaci sú v rámci jednotlivých súťažných disciplín na základe skúseností so súťažami 

celoslovenského a medzinárodného charakteru rozdelení do dvoch kategórií: 

                                                           
1 Rozhodujúci je dosiahnutý vek v rámci kalendárneho roka. 
2 V prípade ak by sa v stanovenom termíne neprihlásilo dostatočné množstvo družstiev, organizátor si 

vyhradzuje právo ponúknuť organizačným zložkám SRZ obsadenie väčšieho počtu družstiev. 
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a) „športovci“ – deti staršie ako 10 rokov, ktoré sa v konkrétnej súťažnej disciplíne 

zúčastnili celoslovenskej alebo medzinárodnej súťaže organizovanej v spolupráci s 

OŠČ SRZ Rada.3  

b) „krúžok“ - deti, ktoré takéto súťaže neabsolvovali alebo ich absolvovali v iných 

súťažných disciplínach.4 

Súťažné družstvo môže pozostávať zo súťažiacich obidvoch kategórií. 

4. Súťažné družstvo môže byť vyhodnotené iba v tom prípade, ak absolvuje minimálne 2 

voliteľné disciplíny, a v každej obsadí minimálne 2 pretekárov. 

5. Do kategórie „športovci“ sa môžu prihlásiť aj súťažiaci, ktorých členovia sa uvedených 

súťaží celoslovenského a medzinárodného charakteru nezúčastňujú. Kategória „krúžok“ 

nesmie mať žiadneho takéhoto súťažiaceho. 

 

Článok III. 

Pravidlá pretekov plávaná a feeder 

1. V predvečer obidvoch pretekov prebehne žrebovanie, na základe ktorého budú súťažiaci 

rozdelení do sektorov. Obidva preteky sú jednokolové a prebiehajú v jeden deň. 

2. Na preteku plávaná sa loví výlučne spôsobom „na plávanú“ s použitím jednej udice alebo 

biča maximálnej dĺžky 8 metrov. Lov „na deličku“ je zakázaný. Na preteku feeder sa loví 

výlučne spôsobom „na feeder“ s použitím jedného feedrového prútu maximálnej dĺžky 450cm. 

Počas obidvoch pretekov môžu mať pretekári pripravené ľubovoľné množstvo prútov, ale loviť 

môžu iba na jeden z nich. 

3. Návnadové zmesi môžu byť tvorené z prírodných a komerčne vyrábaných substancií 

(kamienky, hlina, rastlinné zmesi, lepidlá, posilňovače), a môžu obsahovať aj živočíšne zložky 

(kostné červy, a iné), okrem patentky. Vnadenie v obidvoch disciplínach pred a aj počas preteku 

je obmedzené na 10 litrov zmesi a 1 liter živej návnady. Pri preteku plávaná je povolené 

formovať gule s vnadiacimi zmesami obidvomi rukami iba počas prípravy a zakrmovania pred 

pretekom. V priebehu preteku sa môžu formovať gule s vnadiacimi zmesami iba jednou rukou 

a vnadiť buď prostredníctvom praku alebo rukou. Pri preteku feeder je možné kŕmiť iba 

                                                           
3 Súťaže celoslovenského a medzinárodného charakteru organizované v spolupráci s OŠČ SRZ Rada: 

Majstrovstvá Slovenska juniori – LRU plávaná, 

Štuplík cup – LRU plávaná, 

Liga U 14, U 15 – LRU plávaná, 

Majstrovstvá Slovenska juniori – LRU feeder, 

Majstrovstvá Slovenska juniori – RT, 

Liga – RT, 

Majstrovstvá sveta juniori – RT, 

Liga juniorov – LRU prívlač, 

Majstrovstvá Slovenska juniori – LRU prívlač, 

Oravská muška juniori – LRU mucha, 

Podolínska pätnástka – LRU mucha, 

Majstrovstvá Slovenska juniori LRU mucha, 

Celoslovenské kolo Zlatý blyskáč do roku 2016. 
4 Príklad: 

Súťažiaci je registrovaný pretekár iba v LRU plávaná a prihlási sa na disciplíny: plávaná, prívlač a feeder. 

V disciplíne plávaná súťaží v kategórii „športovec“, v disciplínach prívlač a feeder súťaží v kategórii „krúžok“. 
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prostredníctvom feedrového krmítka. Nesmú sa používať umelé nástrahy, nástrahové rybky a 

vodný hmyz. 

4. Pretekár musí samostatne ovládať udicu a zdolávať ryby. V prípade zdolávania väčšej ryby 

(dieťa do 10 rokov) alebo pri vzniku mimoriadnej situácie, môže pri podoberaní pomôcť 

dospelý sprievodca, vedúci alebo rozhodca. Každý pretekár musí mať podberák a uvoľňovač 

háčikov. 

5. Pretekár je povinný dodržiavať zásady zaobchádzania s rybami. To znamená, že ryby smie 

chytať výlučne s mokrými rukami, zaobchádzať s rybou tak, aby jej nespôsobil vnútorné 

poranenie, a v prípade hlbokého uviaznutia háčika okamžite prestrihnúť vlasec. Ulovené ryby 

musia byť uchovávané v sieťkach s malými očkami s celkovou minimálnou dĺžkou 3 m. 

Sieťky musia ležať vo vode minimálne v dĺžke 1,5 m. 

6. Pred začatím lovu majú pretekári 50 minút na prípravu a 10 minút na vnadenie. Obidva 

preteky trvajú 3 hodiny. Uprostred dňa medzi rybolovnými disciplínami je 90 minútová 

prestávka na obed. Pri obidvoch pretekoch sa prvým signálom začína vnadenie, druhým sa 

začína pretek a tretím signálom sa končí. 

7. Víťazom sektora v jednotlivých kolách pretekov je súťažiaci s najvyššou dosiahnutou 

hmotnosťou ulovených rýb. Víťazom disciplíny vo svojej kategórii je súťažiaci s najnižším 

umiestnením a pri rovnosti umiestnení súťažiaci s najvyššou hmotnosťou ulovených rýb. 

8. Každý pretekár loví na vlastné nebezpečenstvo. 

 

Článok IV. 

Pravidlá pretekov prívlač a muškárenie 

1. Pred každým pretekom prebehne žrebovanie, na základe ktorého budú súťažiaci rozdelení 

do sektorov. Ak sa preteky konajú na tečúcej vode jedna polovica súťažiacich robí rozhodcov 

tej druhej (pri rozhodovaní nesmú byť z rovnakej OZ SRZ). Obidva preteky prebiehajú v jeden 

deň. 

2. Všetky nástrahy použité pri preteku prívlač musia byť opatrené buď jednoháčikom, dvoj- 

alebo trojháčikom bez protihrotov (alebo so zatlačenými protihrotmi, pri wobleroch môže byť 

háčikov viac). Pri preteku prívlač sa loví výlučne na umelé prívlačové nástrahy bez použitia 

sbira (záťaž môže byť len súčasťou nástrahy). Ako nástrahy môžu byť použité woblery, rotačné 

blyskáče, plandavky, ripre, twistre, marmyšky, cikády, devony a iné prívlačové nástrahy 

vyrobené z gumy, plastových hmôt, kovu, dreva a ich kombinácií. Je zakázané používať 

nástrahy alebo dráždidlá z peria, kože, srsti, textílií a syntetických vláken napodobňujúcich 

perie a srsť. Na nástrahu sa môžu aplikovať stimulačné látky (dipy). Akékoľvek vnadenie je 

zakázané.  

3. Pri preteku muškárenie je povolené chytať maximálne na 3 mušky s jednoháčikom bez 

protihrotu vo vzdialenosti minimálne 50 cm meranej vo voľnej zvislej polohe medzi očkami 

jednotlivých háčikov. Zakazuje sa lov pomocou plávajúceho signalizátora, tirolského drievka 

a gumených nástrah. Záťaž musí byť súčasťou mušky. Na nástrahu sa nesmú aplikovať 

stimulačné látky (dipy). Akékoľvek vnadenie je zakázané.  
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4. Pretekár musí samostatne ovládať udicu a zdolávať ryby. V prípade zdolávania väčšej ryby 

(deti do 10 rokov) alebo pri vzniku mimoriadnej situácie, môže pri podoberaní pomôcť dospelý 

sprievodca, vedúci alebo rozhodca. Každý pretekár loviaci na týchto pretekoch musí mať 

prívlačový alebo muškársky podberák a uvoľňovač háčikov. 

5. Pretekár je povinný dodržiavať zásady zaobchádzania s rybami. To znamená, že rybu smie 

chytať výlučne s mokrými rukami, a čo najskôr po obodovaní ju pustiť späť do vody. 

6. Bodujú sa iba ryby ulovené v hlavovej časti. Všetky ulovené ryby majú hodnotu 1 bod. 

Organizátor môže upraviť spôsob bodovania v závislosti od charakteru revíru a zloženia 

ichtyofauny v úseku pretekárskej trate. 

7. Pred začatím lovu majú pretekári 30 minút na prípravu. Každé kolo preteku trvá 45 minút. 

Medzi jednotlivými kolami pretekov majú pretekári 30 minút na presun a prípravu. Uprostred 

dňa medzi rybolovnými disciplínami je 90 minútová prestávka na obed. Zvukové signály určujú 

začiatok a koniec všetkých kôl preteku. 

8. 7. Víťazom kola je súťažiaci, ktorý dosiahol najväčší počet bodov /ulovených rýb/. Víťazom 

sektora je pretekár, ktorý má najnižší súčet umiestnení z oboch kôl,  v prípade rovnosti súčtu 

umiestnenia,  rozhoduje vyšší počet rýb. Víťazom disciplíny vo svojej kategórii je súťažiaci 

ktorý sa umiestnil na 1. mieste v sektore, ale má nižší súčet umiestnení z jednotlivých kôl. Pri 

rovnosti súčtu umiestnení, rozhoduje vyšší počet bodov / ulovených rýb/ vo všetkých kolách. 

9. Všetkým pretekárom organizátor zabezpečí záchranné vesty a poistenie. Na pretekárskej trati 

je prítomný záchranár. Každý pretekár loví na vlastné nebezpečenstvo. 

10. Na základe hydrologických podmienok z dôvodu bezpečnosti môže organizátor povoliť 

alebo zakázať brodenie na pretekárskej trati. 

 

Článok V. 

Pravidlá pretekov rybolovná technika 

1. Súťaží sa podľa pravidiel ICSF a platných predpisov pre športovú činnosť rady SRZ. 

2. Na základe skúseností a zloženia zúčastnených súťažiacich môže organizátor rozhodnúť či 

sa bude súťažiť v 3 alebo 5 disciplínach rybolovnej techniky. 

3. Trojboj: 

D3 – záťaž presnosť Arenberg, 

D4 – záťaž terč, 

D5 – záťaž diaľka jednoručne. 

Vybavenie D3, D4: prút – jednoručný, min. 1,37 m – max. 2,50 m, najmenej 3 priebežné a 

jedno koncové očko, max. priemer koncového očka je 10 mm a max. priemer spodného očka 

je 50 mm, dĺžka rukoväte nesmie presiahnuť 1/4 dĺžky prútu; navijak – štandardný s otvorenou 

cievkou, zmena prevodu je povolená; silón – ľubovoľný, rovnakého priemeru po celej dĺžke, 

minimálna dĺžka 20 m; záťaž – plastová, schválená ICSF, bez povrchových úprav, farba – biela, 

váha – 7,5 gr. plus/mínus 0,15gr. vrátane očka (plastové záťaže budú na zapožičanie). 
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Vybavenie D5: prút – rovnaký ako pri D3, D4; navijak – rovnaký ako pri D3, D4; silón – 

minimálny priemer 0,18 mm bez mínusovej tolerancie, rovnaký priemer po celej dĺžke; náväzec 

– minimálny priemer 0,25 mm bez mínusovej tolerancie, minimálna dĺžka náväzca od záťaže 

po navijak je jedna kompletná otáčka na cievke; záťaž – plastová, schválená ICSF, bez 

povrchových úprav, farba – biela, váha – 7,5 gr plus/mínus 0,15gr. vrátane očka (plastové 

záťaže budú na zapožičanie). 

 

4. Päťboj: 

D1 – mucha terč, 

D2 – mucha diaľka jednoručne, 

D3 – záťaž presnosť Arenberg, 

D4 – záťaž terč, 

D5 – záťaž diaľka jednoručne. 

Vybavenie D1: prút – max. dĺžka 3m, muškársky jednoručný; navijak – ľubovoľný muškársky, 

celá šnúra aj s náväzcom musí vojsť na cievku; šnúra – schválená ICSF – Airflo alebo 3M, 

minimálna dĺžka 13,50 m; náväzec – minimálna dĺžka 1,80m, musí byť z iného materiálu ako 

je šnúra, koniec náväzca musí byť min. 30 cm dlhý s maximálnym priemerom 0,50 mm, farba 

dobre viditeľná – žltá, oranžová, neónová zelená. 

Vybavenie D2: prút – max. dĺžka 3m, muškársky jednoručný; navijak – ľubovoľný muškársky, 

celá šnúra aj s náväzcom musí vojsť na cievku; šnúra – oranžová, schválená ICSF – Airflo, 

žiadne úpravy nie sú povolené, chlapci – minimálna dĺžka 13,5 m, maximálna váha 38gr. +0,2 

gr., dievčatá – minimálna dĺžka 13,5 m, maximálna váha 34gr. + 0,2 gr; náväzec – minimálna 

dĺžka 1,80m – maximálne 3,00m. 

Vybavenie D3, D4, D5: rovnaké ako v trojboji. 

5. Víťazom disciplíny vo svojej kategórii je súťažiaci s najvyšším dosiahnutým počtom bodov. 

 

Článok VI. 

Vedomostný test a rozpoznávanie rýb 

1. Povinnou disciplínou je vedomostný test a rozpoznávanie rýb. 

2. Vedomostný test obsahuje základné otázky z ichtyológie a ďalších oblastí biológie, tie 

najdôležitejšie otázky praktického rybolovu, z oblasti zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve 

v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacieho predpisu. 

3. Súčasťou vedomostného testu budú aj otázky, ktorých odpovede sa deti dozvedia počas 

exkurzií a besied. 

4. Znalosti z anatómie rýb si deti overia prostredníctvom rozpoznávania fotografií na 

dataprojektore. Pri určovaní druhov rýb dosiahne súťažiaci vyšší počet bodov, ak určí rodový 

aj druhový názov. 
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5. Testové otázky sú prispôsobené vekovým osobitostiam dvoch vekových kategórií do 10 

a do15 rokov (vrátane) a majú rovnaké maximálne bodové ohodnotenie. 

6. Víťazom každej z častí tejto disciplíny je súťažiaci s najvyšším dosiahnutým počtom bodov. 

Víťazom disciplíny vo svojej kategórii je súťažiaci s najnižším súčtom umiestnení. Pri rovnosti 

súčtu umiestnení sa súťažiaci delia o rovnaké miesto. 

7. Otázky vedomostného testu a obrázky rýb oboch vekových kategórií sú na stránke 

www.srzrada.sk. 

 

Článok VII. 

Vyhodnocovanie súťaže 

Výsledky vyhodnocuje bodovacia komisia v zložení: hlavný rozhodca, rozhodcovia 

jednotlivých súťažných disciplín a minimálne jeden vedúci krúžku súťažného družstva, ktorého 

si zvolia vedúci družstiev na začiatku súťaže po slávnostnom otvorení. 

1. Súťaž jednotlivcov každej súťažnej disciplíny 

V každej súťažnej disciplíne5 a kategórii6 sú diplomom ocenení prví traja súťažiaci s najvyšším 

počtom bodov alebo najnižším súčtom umiestnení (viackolové preteky). 

2. Súťaž jednotlivcov v celkovom hodnotení 

Sčítajú sa dve najlepšie umiestnenia vo voliteľných disciplínach s umiestnením v povinnej 

disciplíne. Z dôvodu zrovnoprávnenia výsledkov v jednotlivých kategóriách a súťažných 

disciplínach s rôznym počtom súťažiacich sa umiestnenia vynásobia nasledujúcim 

koeficientom:7 

celkový počet súťažiacich 

koeficient  =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

počet súťažiacich v disciplíne a kategórii x10 

 

Prví traja súťažiaci s najnižším súčtom umiestnení sú ocenení pohárom. 

3. Súťaž družstiev jednotlivých súťažných disciplín 

Sčítajú sa umiestnenia dvoch najúspešnejších členov družstva. Výsledky súťaži družstiev 

jednotlivých súťažných disciplín sú priebežne zverejňované a nie sú oceňované na slávnostnom 

                                                           
5 plávaná, feeder, prívlač, muškárenie, RT a vedomostné testy a rozpoznávanie rýb 
6 „športovci“, „krúžok“ 
7 V disciplíne muškárenie v kategórii „krúžok“ je prihlásených 20 z celkového počtu 80 prihlásených 

súťažiacich. Koeficient pre disciplínu muškárenie v kategórii „krúžok“ je teda: 

 

80 

koeficient = ----------------------- = 0,4 

20 x 10 

file:///D:/Downloads/www.srzrada.sk
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vyhlásení výsledkov. Súčet umiestnení dvoch najúspešnejších členov družstva po prerátaní 

koeficientom je podkladom pre vyhodnotenie družstiev v celkovom hodnotení. 

4. Súťaž družstiev v celkovom hodnotení 

Sčítajú sa dve najlepšie umiestnenia družstva vo voliteľných disciplínach s umiestnením v 

povinnej disciplíne (prerátané koeficientom). Prvé tri družstvá s najnižšími súčtami sa pri 

slávnostnom vyhlásení oceňujú pohárom a medailami. 

5. Súťaž dievčat 

Vo vyhodnotení súťaže dievčat sa vytvorí nové poradie umiestnení v jednotlivých súťažných 

disciplínach iba medzi dievčatami. Ďalej sa postupuje ako v celkovom hodnotení jednotlivcov. 

6. Rovnosť bodov a posledné umiestnenia 

a) Ak pri vyhodnocovaní jednotlivcov každej súťažnej disciplíny získajú súťažiaci rovnaký 

počet bodov a o poradí nerozhodne ani hmotnosť (plávaná, feeder), či počet (muškárenie, 

prívlač) ulovených rýb, dostanú umiestnenie rovnajúce sa aritmetickému priemeru 

prislúchajúcich poradí (príklad: 4 súťažiaci získajú rovnaký počet bodov na 4., 5., 6. a 7. mieste; 

(4+5+6+7) : 4 = 5,5; nasleduje umiestnenie č. 8). Výnimkou sú vedomostné testy 

a rozpoznávanie. Súťažiaci s rovnakým bodovým ohodnotením si delia spoločné umiestnenie 

(príklad: 4 súťažiaci získajú rovnaký počet bodov na 4., 5., 6. a 7. mieste dostanú spoločné 

umiestnenie č.4; nasleduje umiestnenie č. 5). Súťažiaci, ktorý absolvuje disciplínu ale nezíska 

žiadne body ani v jednom súťažnom kole, získava umiestnenie rovnajúce sa celkovému počtu 

zúčastnených pretekárov v príslušnej disciplíne a kategórii. 

b) Súťažiaci, ktorý neabsolvuje disciplínu získava umiestnenie rovnajúce sa celkovému počtu 

zúčastnených pretekárov v príslušnej disciplíne a kategórii + 1. 

c) Pri rovnosti umiestnení v celkovom vyhodnocovaní jednotlivcov a družstiev je rozhodujúcim 

kritériom súčet umiestnení všetkých súťažných disciplín. 

 

Článok VIII. 

Protest 

Výsledky spracúva bodovacia komisia, ktorá vopred oznámi čas zverejnenia výsledkov 

jednotlivých súťažných disciplín. Výsledky musia byť zverejnené najneskôr večer v deň 

konania disciplíny. Verejná kontrola trvá 30 minút od vyvesenia výsledkov. Písomne podaný 

protest vedúceho proti výsledkom musí bodovacia komisia preveriť. Pri podaní protestu musí 

byť zložená kaucia 30€, ktorá bude vrátená v prípade oprávnenosti protestu. V opačnom 

prípade prepadá v prospech usporiadateľa. S výsledkami musia byť vedúci oboznámení ešte 

pred oficiálnym vyhlásením. 

  



9 

 

Článok IX. 

Organizačné ustanovenia 

1. Preteká sa v každom počasí (treba si pripraviť vhodnú obuv a nepremokavé oblečenie). 

V prípade búrky sa postupuje podľa predpisov pre športovú činnosť s výnimkou toho, že pretek 

je platný, ak pred tým trval aspoň hodinu. 

2. Harmonogram podujatia sa upravuje v závislosti od počtu prihlásených a technických 

možností ubytovacieho zariadenia. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade vzniku 

nepredvídaných okolností upraviť propozície a harmonogram alebo vynechať niektorú zo 

súťažných disciplín.8 Na základe dohody všetkých zúčastnených je možné jednotlivé časové 

intervaly buď skrátiť alebo predĺžiť. O všetkých zmenách súťažných pravidiel, ktoré nastali 

počas priebehu súťaže je organizátor povinný vopred informovať vedúcich družstiev. 

3. Lov rýb prebieha v súlade so zákonom č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších 

predpisov a jeho vykonávacieho predpisu. 

 

Článok X. 

Financovanie súťaže 

Celoslovenskú detskú rybársku súťaž Zlatý blyskáč financuje Slovenský rybársky zväz – Rada, 

Žilina. Cestovné náklady hradia buď vysielajúce OZ SRZ alebo samotní účastníci. 

 

Článok XI. 

Harmonogram 

1. deň: slávnostné otvorenie. 

2. deň: muškárenie, prívlač. 

3. deň: plávaná, feeder. 

4. deň: RT. 

5. deň: vedomostné testy a rozpoznávanie, vyhodnotenie. 

Článok XII. 

Termín súťaže a podania prihlášok 

Súťaž sa uskutoční v druhej polovici júna. Podpísanú a preskenovanú prihlášku do súťaže Zlatý 

blyskáč treba zaslať prostredníctvom e-mailu na martin.roth@centrum.sk do 31. mája. Počet 

súťažiacich je limitovaný a pri naplnenom stave bude o účasti rozhodovať dátum a čas 

odoslania prihlášky. 

 

                                                           
8 Na otvorenie súťažnej disciplíny je potrebné aby sa prihlásili minimálne 3 súťažné družstvá v každej kategórii 

súťažilo minimálne 5 súťažiacich. 
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Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť od xxx 2019. 

2. Táto smernica ruší smernicu č. 846/390/18 Zlatý blyskáč 2018. 

 

 

 

V Žiline dňa  

 

 

Ing. Ľuboš Javor 

tajomník SRZ 


