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Propozície 

 

 

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ 

SLOVENSKA  JUNIOROV  LRU – Prívlač 

 
 

 

 

1. 7. 2017 

Trenčín - Horné Sŕnie 

Rieka Vlára 

revír č.: 2-4450-1 

 

 
Generálny sponzor 

 

 



 

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2017 SRZ Rada Žilina v spolupráci s MsO SRZ Trenčín, 

usporiada Majstrovstvá SR juniorov v LRU – Prívlač s medzinárodnou účasťou. 

 
Termín konania:       1. 7. 2017 
 
Miesto konania:  Rieka Vlára, revír č.: 2-4450-1 

 

Prihlášky: je potrebné zaslať písomnú prihlášku (viď nižšie) na MSR juniorov najneskôr do 

16.6.2017, naskenovanú e-mailom na: heler@topvideo.sk. Aktuálne informácie budú zverejnené na 

www.klubprivlace.sk a na facebooku v skupine ,,Prívlačiari“ 

 

Kategórie:  
U-10 – narodení v roku 2006 a mladší 

U-14 – narodení v roku 2002 - 2005 

U-18 - narodení v roku 1998 - 2001 

U-23 - narodení v roku 1993 - 1997 

Preteky v danej kategórii sa uskutočnia len v prípade prihlásenia  minimálne 10 pretekárov. 

V kategórií U-10 a U-14 je povinný súťažiaci byť v sprievode osoby staršej 15 rokov, ktorá bude 

súťažiacemu asistovať počas rozhodovania. 

U-10 – narodení v roku 2006 a mladší 

U-14 – narodení v roku 2002 - 2005 

U-18 - narodení v roku 1998 - 2001 
 
Organizačný štáb: 

Riaditeľ pretekov:   Lukáš Svetlík  

Garant rady SRZ:     Ing. Vlastimil Tešický 

Hlavný rozhodca:   Pavol Kubiš      

Sektoroví rozhodcovia:  Karásek Martin a Heler Jaroslav 

Technický vedúci:   Ďuďák, Forgáč 

Bodovacia komisia:   hlavný rozhodca + Ďuďák, Forgáč  

Zdravotnícke zabezpečenie: zabezpečí MsO SRZ Trenčín, príp. 112 

 

Technické pokyny: Preteká sa v disciplíne LRU – prívlač podľa aktuálnych predpisov pre športovú 

činnosť SRZ. 

 

Pretekárska trať: čiastkové povodie rieky Vláry v obci Horné Srnie (od poľnohospodárskeho družstva 

až po vrchné futbalové ihrisko). Trať môže byť primerane predĺžená pri väčšom množstve prihlásených. 

Pretekárska trať je charakteristická prevažne rýchlo prúdiacou vodou striedajúcou sa s kľudnejšími 

úsekmi s hĺbkou  0,2 – 1m, dno je štrkovité, miestami pokryté riasami.  

 

Výskyt rýb: Pstruhová voda s výskytom pstruha a lipňa. Prevláda jalec, pstruh, mrena, podustva, ostriež 

a ploska pásavá. 

 

Náhradná trať: nie je určená 

     

Bodovanie: ako na pstruhových vodách, 1 ryba = 1 bod, ryba musí byť podobratá do podberáka 

a ulovená v hlavovej časti do zaznenia zvukového signálu v zmysle aktuálnych pravidiel LRU-Pr. Pre 

kategóriu U10 a U14 bude bodovaná každá ulovená ryba 1 ryba = 1 bod, čiže aj úlovok beličky, 

plotice, plosky pásavej.... Všetky ryby musia byť v prípade ulovenia šetrne vrátené do vody. 

 

Zraz účastníkov:  všetky kategórie 30.6.2017 o 18:00 hod. Športhotel Ostrov, ulica na Ostrove, 

Trenčín 

 

Časový harmonogram pretekov:   

Piatok 30.6. :   



18:00 – Prezentácia 

18:30 – Losovanie  

 

Sobota 1.7. :   
06:45 hod.                  spoločný nástup a otvorenie: štáb pretekov, Horné Srnie- spresníme na prezentácií 

07:00 – 08:00 hod.  presun pretekárov na pretekárske úseky 

08:00 – 08:45 hod. 1. časť 1. kola (pretekár A loví v sektore A, pretekár B robí rozhodcu) 

08:45 – 09:00 hod. prestávka a posun pretekárov  na 2. časť 1. kola 

09:00 – 09:45 hod.  2. časť 1. kola (pretekár A sa posunie a loví v sektore A, pretekár B robí 

rozhodcu ide so svojim pretekárom) 

09:45 – 10:15 hod. výmena pretekárov a rozhodcov, príprava na 1.časť 1.kola skupina B 

10:15 – 11:00 hod. 1. časť 1. kola (pretekár B loví v sektore B, pretekár A robí rozhodcu) 

11:00 – 11:15 hod. prestávka a posun pretekárov na 2. časť 1. kola 

11:15 – 12:00 hod.  2. časť 1. kola (pretekár B sa posunie a loví v sektore B, pretekár A robí 

rozhodcu ide so svojim pretekárom) 

 

12:00 – 13:30 hod.  obed, presun pretekárov na pretekárske úseky (loví skupina B v sektore A) 

13:30 – 14:15 hod. 1. časť 2. kola (pretekár B loví v sektore A, pretekár A robí rozhodcu) 

14:15 – 14:30 hod. prestávka a posun pretekárov na 2. časť 2. kola 

14:30 – 15:15 hod.  2. časť 2. kola (pretekár B sa posunie a loví v sektore A, pretekár A robí 

rozhodcu ide so svojim pretekárom) 

15:15 – 15:45 hod. výmena pretekárov a rozhodcov, príprava na 1.časť 2.kola skupina A 

15:45 – 16:30 hod. 1. časť 2. kola (pretekár A  loví v sektore B, pretekár B robí rozhodcu ) 

16:25 – 16:45 hod. prestávka a posun pretekárov na 2. časť 2. kola 

16:45 – 17:30 hod.  2. časť 2. kola (pretekár A sa posunie a loví v sektore B, pretekár B robí 

rozhodcu ide so svojim pretekárom) 

18:00 hod.   oznámenie výsledkov súťaže, odovzdanie cien a ukončenie 

Záverečné ustanovenia 

Každý pretekár je povinný zaslať písomnú prihlášku (viď nižšie) na MSR juniorov najneskôr do 

16.6.2017, naskenovanú e-mailom na: heler@topvideo.sk. Aktuálne informácie budú zverejnené na 

www.klubprivlace.sk a na facebooku v skupine ,,Prívlačiari“ 

 

MSR sa tiež môžu zúčastniť zahraniční pretekári, ktorí potvrdia svoju účasť organizátorovi. 

Preteká sa za každého počasia, v prípade kalamitnej vody si organizátor vyhradzuje právo prerušiť, 

prípadne zrušiť pretek. 

Za mládež do 15. r. zodpovedá dospelý nad 18. r., v zmysle zákona (vyhlášky) a podanej prihlášky. 

Vykonávanie lovu účastníkmi pretekov na pretekárskej trati 14 dní pred pretekom až do začiatku 

pretekov je zakázané pod sankciou diskvalifikácie.  

- Počas pretekov platí zákaz brodenia pre U10 a U14 (odporúčame pevnú obuv príp. gumáky). 

- U18 brodenie povolené na vymedzených úsekoch (vysvetlíme pri nástupe). 

- Bližšie informácie o preteku: Lukáš Svetlík (+421 915 922 915) a Jaroslav Heler (+421 905 640 287) 

- Prosíme všetkých prihlásených, aby v prípade neúčasti bezodkladne kontaktovali organizátora. Vaša 

neúčasť môže totiž narušiť priebeh a organizáciu celých majstrovstiev! 

- Občerstvenie pre pretekárov bude zabezpečené. 

 

Sponzori : 

Generálnym sponzorom Majstrovstiev Slovenska je firma Daiwa-Cormoran. 

Sponzori: Rybárske potreby Tornado Banská Bystrica, King Fishing, Nástrahy CZ, Poľovníctvo 

a rybárstvo, Rybárske Centrum Orava, Rybárske Centrum Žilina, SEDGE – Peter Baránek, Peter 

Horňák,  Fishingcenter - Nomura,  Štefan Csernava - Prívlačuj, Ján Krajč – voblery 3stan, Jozef Ľúľa – 

voblery, Peter Rusnák – voblery, MsO SRZ Trenčín. 

Mediálny sponzor: Poľovníctvo a rybárstvo 

Pomoc pri zabezpečení pretekov:  

Klub prívlače a ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU. 



 

Veľa úspechov pri pretekoch.  

PhDr. Sámela Jaroslav, vedúci sekcie LRU- prívlač 

 

Majstrovstvá SR U 10, U 14, U 18 a U23 v LRU – prívlač 

1. 7. 2017 Trenčín – Horné Srnie, rieka Vlára revír č.: 2-4450-1 

 

 

PRIHLÁŠKA  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

 

Meno a priezvisko pretekára: ................................................................................................ 

 

Adresa trvalého bydliska: ..................................................................................................... 

 

Člen  základnej organizácie SRZ v: ............................................... 

 

Dátum  narodenia:  ...........................................     

 

Kategória:            ......................................... 

 

U-10 – narodení v roku 2006 a mladší 

U-14 – narodení v roku 2002 - 2005 

U-18 - narodení v roku 1998 - 2001 

U-23 - narodení v roku 1994 - 1997 

 

V kategórií U-10 a U-14 je povinný súťažiaci byť v sprievode osoby staršej 15 rokov, ktorá bude 

súťažiacemu asistovať počas rozhodovania a pri zapisovaní úlovkov. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu, ktorý pri pretekároch mladších ako 15 rokov preberá 

za pretekára zodpovednosť: ....................................................................................... 

Číslo tel.:........................................... E-mail................................................................. 

Č.O.P. :.............................................. 

 

 

Svojim podpisom súhlasím s účasťou pretekára ........................................ na M SR juniorov LRU – 

prívlač 2017 a preberám za neho zodpovednosť počas týchto pretekov. Zároveň súhlasím so 

spracovaním osobných údajov v súvislosti s prihláškou do súťaže organizovanou SRZ. 

 

 

Dátum: ........................................   Podpis:  ........................................ 

 

                                                                                            

Prihlášku treba zaslať e-mailom na adresu: heler@topvideo.sk 

Tel. č.:  +421 905 640 287 


