
Podľa plánu športovej činnosti na rok 2018 RADA SRZ Žilina v spolupráci s MO SRZ 

Turčianske Teplice usporiada Majstrovstvá SR v kategórii „Veteráni a Masters“ 

 

Termín konania: 12.  -  13.5.2018 

 

Miesto konania: Rašelinisko Dvorec (obec Ivančiná Dvorec – rybník je  smer na Veľký 

Čepčín. Odbočka bude vyznačená) 

 

Organizačný štáb: 

- Riaditeľ pretekov:                      Fedor Haluška – predseda MO SRZ Turčianske 

    Teplice 

- Garant rady SRZ:                       Miroslava Pavelková 

- Hlavný rozhodca:                       Roman Pavelka 

- Sektorový rozhodca:      Fedor Haluška               

- Technický vedúci:                      Ing. František Haluška 

- Bodovacia komisia:                    hlavný rozhodca + Ing. František Haluška 

- Zdravotné zabezpečenie:            zabezpečí  organizátor, prípadne 112 

 

Technické pokyny:  

- Preteká sa v disciplíne LRU – plávaná podľa Medzinárodných predpisov FIPSed  

( Predpisy pre športovú činnosť SRZ zatiaľ nepoznajú kategóriu veteránov) 

- Kategória Masters – veková skupina od 55 rokov (rok narodenia 1963) do 65 rokov 

(vrátane) 

- Kategória Veteráni od 66 rokov  

- Majstrovstvá SR sú prednostne organizované pre kategóriu Masters a to z dôvodu, že 

trať má obmedzený počet stanovíšť.  Pretekári, ktorí spadajú do kategórie Veteráni, teda 

od 66 rokov a prihlásia sa na preteky, budú môcť súťažiť za podmienky, že nebudú 

všetky stanovištia obsadené kategóriou Masters. Na základe prihlášok, podľa počtu 

pretekárov bude rozhodnuté, či sa otvorí aj samostatná kategória Veteráni (od 66 rokov). 

- Množstvo krmiva je stanovené na 15 l (rastlinný pôvod, hliny, štrk) 

- Množstvo návnad živočíšneho pôvodu je stanovené na 2,5 l (z toho max. 1 l patentka 

a 0,5 l dendrobén, alebo hnojákov) 

- Všetci pretekári musia mať pri kontrole živú nástrahu pripravenú v sade odmerných 

nádob SENSAS. Patentka na chytanie je umiestnená  v najmenšej nádobke zo sady. 

Krmivo pri kontrole musí byť umiestnené vo vedre so značkami objemu na vnútornej 

strane. 

- Dĺžka  prútu pre kategóriu Veteráni aj Masters je stanovená na 11.5 m. Tá istá dĺžka 

platí aj pre prúty s pohárikmi na kŕmenie. 

 

Pretekárska trať: Voda stojatá, dno bahnité (rašelina), hĺbka 0,5 – 1,5 m s vodnou vegetáciou, 

breh rovný – trávnatý. 

Výskyt rýb: plotica, červenica, sumček americký, lieň, karas, amur, kapor. 

 

Náhradná trať: nie je určená 

 

Časový program: 

 

Piatok 11.5.2018 

Tréning od 10,00 hod. do 16,00 hod. na vyznačenej trati. Zákaz sieťkovania rýb. Po 16,00 hod. 

– trať uzatvorená zákaz lovu rýb, ale aj montovania udíc a  systémov - nedodržanie tohto 

pokynu je automatická diskvalifikácia pretekára. 



Sobota 12.5.20118 

08,30-08,45 zraz pretekárov, prezentácia 

08,45-09,00 žrebovanie 

09,30-10,00 rozchod na stanovištia 

10,00-11,50 príprava pretekárov (10,50 – začína kontrola krmiva hl. rozhodcom) 

11,50-12,00 kŕmenie 

12,00-16,00 1. preteky 

16,00-16,30 váženie 

 

Nedeľa 13.5.2018 

07,30-07,45 zraz pretekárov, prezentácia 

07,45-08,00 žrebovanie 

08,30-09,00 rozchod na stanovištia 

09,00-10,50 príprava pretekárov (09,50 – začína kontrola krmiva hl. rozhodcom) 

10,50-11,00 kŕmenie 

11,00-15,00 2. preteky 

15,00-15,30 váženie 

15,30-16,00 vyhodnotenie Majstrovstiev Slovenska Veteráni Masters 

 

Záverečné ustanovenie: 

- Preteká sa za každého počasia, všetci pretekári súťažia na vlastné nebezpečie. 

- V prípade búrky budú preteky prerušené a bude sa postupovať podľa Predpisov pre 

športovú činnosť SRZ 2012 a Doplnkov č. 1/2013 a 2/20114 čl. 36. 

- Prihlášky je potrebné zaslať do 30.4.2018  elektronicky na adresu: j.smaha@ums.sk, 

telefón: 0905 794 613 – Ing. Jiří Smaha 

- Prihláška musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a ZO SRZ, kde je 

pretekár registrovaný. 

- Štartovné: 20,00 EUR za pretekára ( finančné prostriedky budú použité na nákup cien) 

- Občerstvenie bufet: Organizátor nezabezpečuje bufet na trati. V prípade záujmu, pri 

prezentácii je možné objednať dovoz stravy na trať. 

- Ubytovanie:  Organizátor nezabezpečuje ubytovanie. V prípade nenáročných 

pretekárov, je možné na základe dohody požiadať MO SRZ Turčianske Teplice 

o prenájom rybárskych chát. Informácie: Ing. František Haluška, č.t.: 0905 945 559. 

 

Veľa úspechov pri pretekoch želá organizačný štáb! 

 

 

Propozície kontrolovala vedúca sekcie LRU-P. 

mailto:j.smaha@ums.sk

