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Propozície 

 

 

LRU – Prívlač 
 

1.liga, 1.dvojkolo 
 

 

 

 

 

 

12.5. – 13.5.2018 
 

Rieka POPRAD – Svit  

 
 

 

 



Podľa plánu športovej činnosti na rok 2018, SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MsO SRZ 

Liptovský Mikuláš a MO SRZ Svit, usporiada 1. dvojkolo – 1. liga LRU – prívlač. 

 

 

Účastníci pretekov: 

 
SRZ MsO, MO 

1 Dubnica nad Váhom 

2 Liptovský Mikuláš 

3 Levice 

4 Trenčín B 

5 Kysucké Nové Mesto - Kysuca A 

6 Bratislava I. 

7 Partizánske 

8 Kysucké Nové Mesto - Kysuca B 

9 Trenčín A 

10 Piešťany 

11 Želiezovce 

12 Nové Mesto nad Váhom 

 
Termín konania:    12.5. – 13.5.2018 
 
Miesto konania:  Rieka Poprad č.9    4-2020-4-1, Poprad č.10   4-2021-4-4 
 
Organizačný štáb: 

Riaditeľ pretekov:   JUDr. Marián Bezák 

Garant Rady SRZ:   Vlastimil Těšický 

Hlavný rozhodca:   Vladimír Hupka 

Sektoroví rozhodcovia:        Gabriela Hupková 

Technickí vedúci:   Miroslav Antal, Stanislav Holbus 

Bodovacia komisia:   hlavný rozhodca + Horňák + Kožuškanič 

Zdravotnícke zabezpečenie:  zabezpečí usporiadateľ, prípadne 112 

 

Preteká sa v disciplíne LRU – prívlač podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ z r. 2012 

a Modifikácií LRU - prívlač pre rok 2018.  

 

Bodovanie: ako na pstruhových vodách 1 ryba - 1 bod 

 

Lov v splavoch v jednotlivých sektoroch bude upresnený pri nástupe! 

 

Pretekárska trať:  

Sektor A: Začiatok trate za Tescom pri cestnom moste cez rieku Poprad. Koniec je cca 900 

metrov pod ľavostranným prítokom Hagánského potoka do rieky Poprad pod Svitom. Hĺbka 

toku sa pohybuje medzi 0,30- 1.3m ; štrkové a kamenité dno. Striedajú sa prúdivé úseky 

s úsekmi s pomaly tečúcou vodou.  

Sektor B: Začiatok trate cca 900 metrov pod ľavostranným prítokom Hagánského potoka do 

rieky Poprad pod Svitom. Koniec cca ľavostranný prítok (Hagánsky potok) do rieky Poprad 

pod Svitom. Hĺbka toku sa pohybuje medzi 0,30- 1.3m ; štrkové a kamenité dno. Striedajú sa 

prúdivé úseky s úsekmi s pomaly tečúcou vodou.  



Sektor C: Začiatok trate je cca ľavostranný prítok (Hagánsky.potok) do rieky Poprad pod 

Svitom. Koniec trate je cca 800 metrov od Rybárskeho domu v smere toku...Hĺbka toku sa 

pohybuje medzi 0,30- 1,2m ; štrkové a kamenité dno. Charakter toku je prúdivý.  

Sektor D:  Začiatok trate je cca 800 metrov od Rybárskeho domu v smere toku...Koniec trate 

- je sútok rieky Poprad s potokom Mlynica cca 1 km proti prúdu od cestného mosta pri 

Kolkárni vo Svite. Hĺbka toku sa pohybuje medzi 0,30- 1,2m ; štrkové a kamenité dno. 

Charakter toku je prúdivý.  

Výskyt rýb:    Pstruh potočný, Pstruh dúhový, Sivoň, Lipeň, Hlavátka 

 

Náhradná trať:   Nie je určená 

  

Brodenie:  Vzhľadom na charakteristiku toku je brodenie v prvom polkole zakázané. 

Povolený je výlučne vstup do vody na miestach, kde nie je možný lov z brehu ( po dohode 

s rozhodcom). Presun po toku možný nie je. V druhom polkole je brodenie povolené. 
 

 

Časový harmonogram: 

Piatok:   18:30 - prezentácia a žrebovanie - Koliba Svit. Ak sa družstvo nemôže 

zúčastniť prezentácie z objektívnych príčin, je povinné toto nahlásiť hlavnému rozhodcovi 

popr. garantovi (najneskôr do začiatku prezentácie) a ten vykoná žrebovanie za neho. Ak sa 

zástupca družstva neohlási v tomto termíne, nemôže družstvo nastúpiť na preteky. 

Sobota:  

06:30 – 06:40 hod. - nástup súťažiacich, otvorenie súťaže – Koliba Svit 

06:40 – 07:15 hod. - kontrola účasti družstiev, súťažiacich  

07:15 – 07:45 hod. - presun pretekárov na pretekárske úseky  

07:45 – 08:00 hod. - príprava pretekárov a kontr. totožnosti rozhodcami  

08:00 – 09:30 hod. - 1. pretek – 1. časť 1.kola (sektory A,C) 

09:30 – 10:00 hod. - prestávka a posun pretekárov na 2. časť 1. kola  

10:00 – 11:30 hod. - 1. pretek – 2. časť 1. kola (sektory A,C) 

11:30 – 13:00 hod. - výmena pretekárov a rozhodcov,  obedná prestávka 

13:00 – 13:30 hod. - príprava pretekárov na 1. časť 2. kola  

13:30 – 15:00 hod. - 1. pretek – 1. časť 2. kola (sektory B, D) 

15:00 – 15:30 hod. - prestávka a posun pretekárov na 2. časť 2. kola  

15:30 – 17:00 hod. - 1. pretek – 2. časť 2. kola (sektory B, D) 

19:00 – 20:00 hod. - Oznámenie priebežných výsledkov, losovanie – Koliba Svit  

 

Nedeľa:   

06:00 – 06:30 hod. presun pretekárov na pretekárske úseky,  

06:30 – 07:00 hod. príprava pretekárov a rozhodcov,  

07:00 – 08:30 hod. 2. pretek 1. časť, 1.kola (sektory A,C) 

08:30 – 09:00 hod. prestávka a presun pretekárov na 2. časť  1.kola,  

09:00 – 10:30 hod. 2. pretek 2. časť 1. kola,  (sektory A,C) 

10:30 – 11:00 hod.  presun pretekárov na pretekárske úseky, 

 11:00 – 11:30 hod.  príprava pretekárov a rozhodcov,  

11:30 – 13:00 hod. 2. pretek 1. časť, 2.kola,  (sektory B, D) 

13:00 – 13:30 hod. prestávka a presun pretekárov na 2. časť  2.kola,  

13:30 – 15:00 hod. 2. pretek 2 časť 2. kola,  (sektory B, D) 

15:00 – 16:30 hod. Oznámenie výsledkov súťaže a ukončenie – Koliba Svit 



Záverečné ustanovenia: 

• Všetci pretekári musia mať platné registračné preukazy športovca. 

• Vedúci družstva na požiadanie hlavného rozhodcu predloží potvrdenú súpisku 

družstva pre rok 2018 a doklad o úhrade štartovného pre rok 2018. 

• Pri pochybnosti o totožnosti, musí pretekár predložiť občiansky preukaz. 

• Preteká sa za každého počasia. V prípade búrky bude pretek prerušený a bude                                                                                        

sa postupovať podľa platných súťažných pravidiel. 

• Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť a riziko. 

• Tréning na pretekárskej trati nie je možný 14 dní pred pretekom – viď. predpisy             

pre športovú činnosť . 

 

• Príspevok na zarybnenie trate pred pretekmi 10,- Eur/pretekár. Hradí sa v piatok pri 

prezentácii. 

• Kontakt - informácie: Peter Horňák 0903 783 668, peter.hornak83@gmail.com  

Ubytovanie a strava : individuálne 

Penzión Koliba Svit 

Štefánikova 321/32 

O59 21 Svit 

Marián Bezák +421 917 580 900 

Email: lexokolba@gmail.sk  

Hotel SPOLCENTRUM*** 

SNP 142  

059 21 Svit 

Recepcia: +421 52 715 20 03 

E-mail: recepcia@spolcentrum.sk 

www.spolcentrum.sk 

 

 

 

 

Organizačný štáb Vám želá veľa úspechov pri pretekoch. 

 

 

 

 

Propozície kontroloval vedúci sekcie LRU – PR .  
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