
Podľa plánu športovej činnosti na rok 2016 Odbor športovej činnosti v spolupráci  

s MsO SRZ  Nitra usporiada jesenné dvojkolo divízie v LRU plávaná. 

 

Účastníci pretekov: 

 

 

SRZ MsO, MO                                  CIPS                     Súč.um. 

1. Trenčín                                              38.960                      13 

2. Michalovce - Sensas                         20.560                      26 

3. Sabinov                                             30.820                      14,5 

4. Nitra                                                  11.680                      34 

5. Spišská Nová Ves - Spiš Fish           16.100                      29,5    

6. Dunajská Streda                                23.940                      22 

7. Zvolen                                               17.200                      29 

 

Termín konania:   17.- 18. 09. 2016 
 

Miesto konania:   Rieka Nitra, revír č.  2-1420 Nitra 

 

Organizačný  štáb: 

 

Riaditeľ pretekov:               Janovič Dušan  

Garant Rady SRZ:               Cibulka Ivan 

Hlavný rozhodca:                Kováč  Ladislav  

Sektoroví rozhodcovia:       Seleši Milan 

Bodovacia komisia:             hlavný rozhodca + 2 zabezpečí MO SRZ Nitra 

Technický vedúci :              Vladimír Hupka 

Zdravotné zabezpečenie:     zabezpečí MO SRZ  Nitra, prípadne 112 

 

Technické pokyny:  

Preteká sa v disciplíne LRU – plávaná podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ 2012, doplnkov 

č. 1/2013 a 2/2014 a ich modifikácií. Množstvo krmiva rastlinného pôvodu je stanovené na 20 

litrov a množstvo návnad živočíšneho pôvodu na 2,5 litra ( z toho môže byť max.0,5 litra 

patentiek). 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. Návnada 

rastlinného pôvodu musí byť pri kontrole krmiva umiestnená v rybárskom vedre so značkami 

objemu na vnútornej strane! Dĺžka prútov je stanovená na 13m, aj pre prúty s pohárikmi. 

 

Pretekárska trať: Rieka Nitra 2-1420 – Nitra, Pred Hydrocentrálou 

 

Charakter trate: 

 

Breh – mierne regulovaný kameňmi s trávnatým porastom. 

Voda – tečúca s miernou prúdnosťou, hĺbka 2-3m. 

Dno – bahnité, s piesčito-hlinitým nánosom 

 

Prístup k trati:  

Od Bratislavy kruhový objazd za Hypertescom 4. výjazd a druhá ulica vľavo /Vodná ul/. Od Banskej 

Bystrice kruhový objazd pod Zoborom smer centrum a za Zoborským  mostom na kruhovom objazde 

1. výjazd  cez park okolo zimného štadiónu k Vodnej ul. 

 

Výskyt rýb: Všetky druhy nížinných rýb s prevahou belice, plotice, karasa, pleskáča.  

 



Časový program: 
 Piatok  16.09.2016   10:00 – 18:00    Nepovinný tréning bez sieťkovania rýb 

 

Sobota 17.09.2016    06:15 -  07:00    Prezentácia 

                                   07:00 -  07:30    Otvorenie  a žrebovanie 1.kola pretekov            

                                                              a zloženie sľubu pretekárov a rozhodcov. 

                                   07:30 -  08:00    Presun pretekárov na stanovištia 

                                   08:00 -  09:50    Príprava  pretekárov  

                                   09:50 -  10:00    Kŕmenie 

                                   10:00 -  14:00    1.kolo pretekov  

                                   14:00 -  14:30    Váženie, vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov 1.kola 

   
Nedeľa 18.09.2016    07:00 -  07:30     Žrebovanie 2. kola pretekov            

                                    07:30 -  08:00     Presun pretekárov na stanovištia 

                                    08:00 -  09:50     Príprava  pretekárov  

                                    09:50 -  10:00     Kŕmenie 

                                    10:00 -  14:00     2. kolo pretekov  

                                    14:00 -  14:30     Váženie, vyhodnotenie 2. kola pretekov 

              15:00       Vyhlásenie výsledkov jesenného kola a ročníka 2016 

  
Rozpis signálov     08:00     1 signál      - pretekári môžu vstúpiť do pretekárskeho stanovišťa  

                                 08:55     2 signál      - o 5 minút začína kontrola krmiva, návnad a nástrah 

                                 09:50     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, preukazy členov SRZ,        

a v prípade pochybnosti totožnosti musí pretekár rozhodcovi predložiť OP. 

 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 čl. 34 

súťažných pravidiel. 

 Tréning je možný na trati od 10:00 – 18:00 dňa 16.09.2016 bez sieťkovania rýb. 

Vykonávanie lovu účastníkmi pretekov  po ukončení oficiálneho tréningu až do 

začiatku pretekov je ZAKÁZANÉ- sankcia za porušenie – DISKVALIFIKÁCIA!  

 Ubytovanie si každý pretekár zabezpečuje individuálne, napr.  

 http://www.nisys.sk/www/housing/list/penziony/0/7 

 Hotel XAWAS  - 037/652 65 20, Email: recepcia@xawax.sk 

 www.pkonitra.sk – priamo v parku 

 

 

SRZ MsO Nitra Vám želá veľa úspechov pri pretekoch! 

 

 

Propozície boli skontrolované vedúcou sekcie LRU-P. 

http://www.nisys.sk/www/housing/list/penziony/0/7
mailto:recepcia@xawax.sk?subject=Sprava%20z%20webovych%20stranok
http://www.pkonitra.sk/

