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MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRUŽSTIEV / JEDNOTLIVCOV 

Slovenský rybársky zväz, Rada Žilina 

 MO SRZ Bytča 

 

 

 

 

 

 

Sponzor vecných cien  

 

                     

  PROPOZÍCIE 

 LRU – Feeder 

Majstrovstvá Slovenska družstiev / jednotlivcov  

16. – 17.09 2017 

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2017 Odbor ŠČ SRZ Rada Žilina v spolupráci so SRZ 

MO Bytča, usporiada Majstrovstvá SR družstiev/ jednotlivcov v LRU- feeder. 

 

 

 



PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE: 

Registrovaní jednotlivci a družstvá, ktorí sa prihlásia emailom –lantajj@gmail.com do 31.08 

2017./meno,názov družstva +organizácia SRZ/. Účasť na pretekoch je podmienená 

uhradením štartovného na účet SRZ - VÚB a.s. Žilina, č.ú. 158 32 432/0200 

IBAN: SK6202000000000015832432 

V.S. 6325 do termínu prihlásenia. Do poznámky pre príjemcu treba uviesť v prípade 

jednotlivca meno pretekára, v prípade družstva názov a organizáciu SRZ. Vyzbieraná 

čiastka bude použitá na nákup pohárov a občerstvenia pre prihlásených. 

 

ŠTARTOVNÉ: 

DRUŽSTVO :             120,00 € 

JEDNOTLIVEC:         30,00 € 

Termín konania:   16-17.september 2017 

MIESTO KONANIA:  

Hričovský kanál: 3-1030-1-1    Vodná plocha umelého koryta rieky Váh od ústia 

pravostranného bezmenného potoka za osadou Beňov po priehradné teleso VN Mikšová a 

od cestného mosta (smer Štiavnik) po priehradné teleso VN Hričov. 

Organizačný štáb: 

Garant RADY SRZ:        Ján Lantaj 

Riaditeľ pretekov:          Stanislav Sádecký- predseda MO SRZ Bytča 

Hlavný rozhodca:           Tibor Petruš 

Sektoroví rozhodca:      Jozef Vicena, Róbert Elzer 

Technický vedúci:          Ján Lantaj 

Bodovacia komisia:       hlavný rozhodca + 2x MO SRZ Bytča 

Zdravotné zabezpečenie:   tel. 112 

  

Technické pokyny: 

Preteká sa v disciplíne LRU – feeder podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ 2012 a 
doplnkov platných od 21.1 2017. Množstvo krmiva rastlinného pôvodu je stanovené na 12 l a 
množstvo návnad živočíšneho pôvodu na 2,5 l (z toho môže byť max. 0,5 l kŕmnej patentky). 
Všetci pretekári musia mať pri kontrole živú návnadu pripravenú v sade odmerných nádob 
vzor " Sensas " a pre lovnú patentku vzor Tubertini  
Návnada rastlinného pôvodu musí byť pri kontrole krmiva umiestnená v rybárskom vedre so  

značkami objemu na vnútornej strane. 

Družstvá v 4-člennom zložení, v sektoroch A,B,C,D.  

Pre súťaž družstiev  je povolené pretekať aj registrovaným pretekárom, ktorí nie sú 
uvedení na súpiske družstva prihláseného na MSR 2017 pod podmienkou, že pretekár 
predloží písomný súhlas organizácie SRZ v ktorej bol registrovaný na súpiske 
družstva v ligovej súťaži LRU-F 2017 pre štart na MSR 2017. Družstvo reprezentuje len 
jednu organizáciu SRZ. 

 

 



 

 

PRETEKÁRSKA TRAŤ:               

 

Hričovský kanál: 3-1030-1-1  

Voda mierne tečúca- tečúca, možnosť klesania a stúpania vodnej hladiny 

Dno -štrkovo bahnisté, hĺbka 2,5-5m 

Breh -trávnatý/kamenistý 

Výskyt rýb:   mrena, nosáľ, plotica, belica, pleskáč, kapor, piest, jalec 

 

Prístup k trati: 

  

 

  

  Časový program: 

           Sobota 16.9 2017  

            08.30 - 09.00 prezentácia 

            09.00 - 09.30 otvorenie pretekov a žrebovanie 

           09.30 - 09.50 presun pred pretekárske miesto 

          09.50 - 11.20 vstup do pretekárskeho miesta, príprava na preteky 

          kontrola množstva návnad a nástrah /v prvých 30-60 min./prípravy na preteky 

          11.20 - 11.30 kŕmenie 

          11.30 - 16.30 lovenie 

          16.30 – 17.00 váženie 



 Nedeľa 17.9 2017 

 07.00 - 07.15 prezentácia 

 07.15 – 07.30 žrebovanie 

 07.30 - 07.50 presun pred pretekárske miesto 

 07.50 - 09.20 vstup do pretekárskeho miesta, príprava na preteky, 

 kontrola množstva návnad a nástrah/v prvých 30-60 min./prípravy na preteky 

 09.20 - 09.30 kŕmenie 

 09.30 - 14.30 lovenie 

 14.30 – 15.00 váženie 

 16.00 vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien pre víťazov 

             

 Rozpis signálov: 

Prvý signál s-09.50/n-07.50- 90 minút pred začiatkom pretekov povoľuje vstup pretekára na 

svoje lovné miesto a signalizuje začiatok prípravy. Počas prvých 30 - 60 min prípravy 

prebehne kontrola krmiva a nástrah, ktoré musia byť umiestnené pred lovným miestom. Po 

kontrole nástrah a krmiva si pretekár znesie skontrolované krmivo a nástrahy do lovného 

miesta. Po tejto kontrole nesmie pretekár opustiť lovné miesto bez súhlasu dvoch pretekárov 

alebo rozhodcu a je zakázané čokoľvek vynášať alebo donášať do priestoru lovného miesta. 

Druhý signál s-11.20/n-09.20 10 minút pred začiatkom pretekov 10 minútové kŕmenie. 

Tretí signál s-11.30/n-09.30 začiatok pretekov 

Štvrtý signál:s-16.25/n-14.25  5 minút do konca pretekov 

Piaty signál: s-16.30/n-14.30 koniec pretekov 

  

Záverečné ustanovenia: 

● Súťaží sa o poháre a vecné ceny. Odmenení pohármi budú celkoví víťazi pretekov 

družstiev do tretieho miesta, pohármi a vecnými cenami jednotlivci do piateho miesta 

Sponzorom vecných cien je firma Flagman, výrobca a distribútor rybárskych potrieb 

● Všetci pretekári súťažia na vlastné riziko 

● Preteká sa za každého počasia. V prípade búrky, budú preteky prerušené a bude sa 

postupovať podľa platných súťažných pravidiel LRU-F  

● Tréning je nepovinný, možný je v piatok 15.09 2017 od 8:00 do 16:00. Vykonávanie 

tréningu je možné len za podmienky, že všetky ulovené ryby budú s náležitou 

           opatrnosťou vrátené späť do vody bez možnosti sieťkovania a s platným povolením   

           na daný revír, bližšie informácie o pretekoch: Ján Lantaj, 0917 324 796                                     

 

Ubytovanie  usporiadateľ  nezabezpečuje. Ubytovacie   

možnosti:http://www.bytca.sk/ubytovanie/ 

Bufet je zabezpečený počas celého víkendu. 

  

Propozície boli kontrolované vedúcim sekcie LRU-feeder 

Organizačný štáb Vám želá veľa úspechov 

http://www.bytca.sk/ubytovanie/


 


