
 

 

Slovenský rybársky zväz Rada Žilina 
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Spišská Stará Ves 

 

 

 
Propozície detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč 2019 

  



 

 

Vážení vedúci rybárskych krúžkov, vážení rodičia a milé deti. 
 
Pripravili sme pre vás ďalší ročník tradičnej detskej rybárskej súťaže pre deti do 15 rokov Zlatý blyskáč. Už 
po tretí krát sa nesie v duchu myšlienky: „hľadá sa všestranný rybár“. Súťažiaci si môžu vybrať disciplíny, v 
ktorých budú pretekať. Povinnou disciplínou sú vedomostné testy a rozpoznávanie rýb. 
 
Termín konania: 19. – 23. jún 2019 
 
Miesto konania: revíry Miestnej organizácie SRZ Spišská Stará Ves VN Červený Kláštor 4-3310-4-1 a 
Rieka č. 1 4-2070-4-1. 
 
Organizačný štáb: 
 
Riaditeľ súťaže: Ing. Anton Kanda – tajomník MO SRZ Spišská Stará Ves. 
Hlavný organizátor: Mgr. Dušan Jaššo – referent pre prácu s deťmi a mládežou sekretariát Rada SRZ. 
Garant Rady SRZ: Ján Kozub – člen Rady SRZ. 
Hlavný rozhodca: Martin Roth – Ing. Martin Roth – Muškársky klub Poprad. 
Hlavný technický vedúci: Ing. Anton Kanda – tajomník MO SRZ Spišská Stará Ves. 
Bodovacia komisia: hlavný rozhodca, rozhodcovia pre jednotlivé disciplíny a zástupca vedúcich družstiev 
zvolený po slávnostnom otvorení. 
Počas trvania pretekov je zabezpečená zdravotnícka služba a záchranár. 
 
Časový harmonogram: 
 

1. deň streda (19.6.): 

16:00 – 18:00 prezentácia a ubytovanie (recepcia penziónu Nova), 

18:00 – 19:00 večera (spoločenská sála), 

19:00 – 20:00 slávnostné otvorenie súťaže, sľub pretekárov (spol. sála.), 

20:00  žrebovanie, porada vedúcich a organizátorov (deti voľný program, tréning 

RT v areáli školy vedľa penziónu). 

2. deň štvrtok (20.6.): 

6:00 – 7:00  raňajky (spoločenská sála), 

7:00 – 7:30  presun na pretekársku trať Rieka (parkovisko pri MŠ Matiašovce), 

7:30 – 8:00  príprava náčinia a presun po pretekárskej trati, 

8:00 – 8:45  prvé kolo muškárenie, 

8:45 – 9:15  presun, 

9:15 – 10:00  druhé kolo muškárenie, 

10:00 – 10:30  presun, 

10:30 – 11:15 tretie kolo muškárenie, 

11:15 – 11:45 presun, 

11:45 – 12:30 štvrté kolo muškárenie, 



 

 

12:30 – 14:00 presun, obed (reštaurácia Nova Spišská Stará Ves) 

14:00 – 14:30 presun na pretekársku trať Rieka (parkovisko pri MŠ Matiašovce), 

14:30 – 15:15 prvé kolo prívlač, 

15:15 – 15:45 presun, 

15:45 – 16:30 druhé kolo prívlač, 

16:30 – 17:00 presun, 

17:00 – 17:45 tretie kolo prívlač, 

17:45 – 18:15 presun, 

18:15 – 19:00 štvrté kolo prívlač, 

19:00 – 20:00 presun a večera 

20:00 – 21:00 beseda SOŠ Ivanka pri Dunaji, 

21:00  žrebovanie a porada vedúcich. 

3. deň piatok (21.6.): 

6:30 – 7:30  raňajky (spoločenská sála), 

7:30 – 8:00  presun na pretekársku trať VN Červený Kláštor a vykladanie náčinia, 

8:00 – 9:00  príprava a vnadenie (posledných 10 minút), 

9:00 – 12:00 preteky plávaná, 

12:00 – 13:00 obed – jelení guláš pri VN Červený Kláštor, 

13:00 – 15:00 návšteva zamestnancov Pieninského národného parku, 

15:00 – 16:00 príprava a vnadenie (posledných 10 minút), 

16:00 – 19:00 preteky feeder, 

19:00 – 19:30 balenie náčinia a presun do penziónu Nova Spišská Stará Ves, 

19:30 – 20:00 večera, 

20:00  voľný program pre deti (spoločenské hry, tréning RT), 

21:00  žrebovanie a porada vedúcich. 

4. deň sobota (22.6.): 

7:00 – 8:00  raňajky, 

8:00 – 8:30  presun na pretekársku trať RT (futbalové ihrisko Spišská Stará Ves, 

príprava náčinia), 

8:30 – 12:30  preteky rybolovná technika, 

12:30 – 14:00  presun, obed (reštaurácia Nova Spišská Stará Ves), 



 

 

14:00 – 14:30  presun k Hardinskému potoku, 

14:30 – 17:30  workshop „Postav svoju hrádzku“, 

17:30 – 18:00 presun do penziónu Nova Spišská Stará Ves, 

18:00  večera – grilovačka voľný program pre deti (spoločenské hry). 

5. deň nedeľa (23.6.):  

7:00 – 8:00  raňajky, 

8:00 – 9:30  vedomostný test a spoznávanie rýb, 

9:30 – 10:00 presun na prístavisko Majere, 

10:00 – 13:30 splavovanie Dunajca, 

13:30 – 15:00 presun, obed (reštaurácia Nova Spišská Stará Ves), 

15:00  slávnostné vyhodnotenie súťaže. 

Pravidlá súťaže: 

Preteká sa podľa smernice pre detskú rybársku súťaž Zlatý blyskáč zverejnenej v pozvánke na 

www.srzrada.sk v sekcii „Deti a mládež“. Súčasťou pozvánky sú vedomostné testy, rozpoznávanie rýb, 

propozície, inštruktážne video rybolovnej techniky a prihláška. 

Termín podania prihlášok: 

Vypísanú, podpísanú a skenovanú prihlášku do súťaže treba zaslať prostredníctvom e-mailu na 

martin.roth@centrum.sk do 31. mája 2019. Počet súťažiacich je obmedzený a pri naplnenom stave 

bude o účasti rozhodovať dátum a čas odoslania prihlášky. 

Organizačné pokyny: 

Vedúci družstiev musia zabezpečiť všetko potrebné vybavenie a prepravu detí pri presunoch. 

Ubytovanie a strava je zabezpečená 3 krát denne v penzióne a reštaurácii Nova. Stravu, ubytovanie a 

poistenie pre všetkých zúčastnených vrátane symbolickej odmeny jednému vedúcemu družstva hradí SRZ. 

Cestovné náklady organizátor nehradí. V súťažných disciplínach muškárenie a prívlač je povolené 

brodenie. Každý súťažiaci si zabezpečí vlastné brodiace čižmy. V súťažných disciplínach plávaná a feeder 

sa používajú prechovávacie sieťky s malými očkami s celkovou minimálnou dĺžkou 3 m. V prípade ak sa 

družstvu nepodarilo takéto sieťky zabezpečiť požiada minimálne do 31.5.2019 organizátora 

o zapožičanie (počet sieťok je obmedzený). Preteká sa v každom počasí (treba si pripraviť vhodnú obuv, 

nepremokavé oblečenie, šiltovky). V prípade búrky sa postupuje podľa predpisov pre športovú činnosť s 

výnimkou toho, že pretek je platný, ak pred tým trval aspoň hodinu. Organizátor si vyhradzuje právo v 

prípade vzniku nepredvídaných okolností upraviť propozície a harmonogram alebo vynechať niektorú zo 

súťažných disciplín. 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. Dieťa, ktoré dlhodobo užíva lieky alebo 

u neho nastali zdravotné zmeny pred nástupom do súťaže, musí o tejto skutočnosti informovať 

organizátora súťaže. 

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

vykonávacieho predpisu. 



 

 

Prezentácia, ubytovanie, stravovanie, beseda a vedomostné testy – Penzión Nova, Slov. Nár. 

Povstania 504/99, Spišská Stará Ves 

 

 

 

LRU Mucha, LRU Prívlač – Južná 155/40 Matiašovce – Rieka č. 1 4-2070-4-1 

 



 

 

LRU Plávaná, LRU Feeder – VN Červený Kláštor 4-3310-4-1 

 

 

 

Rybolovná technika – Futbalové ihrisko Spišská Stará Ves: 

 

  



 

 

Workshop „Postav svoju hrádzku“ – Hardinský potok 

 

 

 

Splavovanie Dunajca – Prístavisko Majere 
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