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Propozície 

 

 

LRU – Prívlač 
 

2.liga, 1.dvojkolo 
 

 

 

 

 

 

26.5. – 27.5.2018 
 

Rieka REVÚCA 

 

  

 
 



 
 

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

Ružomberok usporiada 1. a 2. preteky 2. ligy LRU – prívlač. 

 

 

Účastníci pretekov: 

 

1. Námestovo 

2. Púchov 

3. Zvolen 

4. Vranov nad Topľou 

5. Trnava  

6. Banská Bystrica 

7. Humenné 

8. Žilina 

9. Ružomberok  - CST 

10. Hlohovec  

 
Termín konania:     26.5. – 27.5.2018 
 
Miesto konania:  Rieka Revúca, pstruhový revír č. 3 – 3220 
 
Organizačný štáb: 

Riaditeľ pretekov:       Ing. Michal Blumenstein  

Garant Rady SRZ:     Róbert Crkoň     

Hlavný rozhodca:     Gabika Hupková     

Sektorový rozhodca:   Vladimír Hupka 

Technický vedúci:     Ľubomír Líška 

Bodovacia komisia:    hlavný rozhodca + 2 zabezpečí SRZ MsO Ružomberok 

Zdravotnícke zabezpečenie:   zabezpečí SRZ MsO Ružomberok, 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: pravidlá na pstruhových vodách – 1 ryba = 1 bod 

 

Zraz účastníkov a štáb: 

 

Rybné hospodárstvo MO SRZ Ružomberok na začiatku obce Štiavnička. Odbočka z hlavnej 

cesty tesne pred Ružomberkom od smeru Poprad, po odbočení cca po 70 metroch pred 

mostíkom pred obcou Štiavnička odbočenie doprava. 

GPS súradnice:  

49°4'32.1920053"N 

19°20'11.2289429" E 

 

 

 

 

 



Pretekárska trať:  

 

Popis trate: Podhorská rieka, šírka toku 10- 20 metrov, dno kamenisté, hĺbka toku 0,3 až 

1,5m, brehy s porastom 

 

Sektory A, B: Od 1. cestného mostu Kosovo v Ružomberku pri Zápalkárni po most pri 

motoreste Vlčí Dvor  

 

Sektory C, D: Od mosta pod odberným miestom vody do rybného hospodárstva Slovryb na 

Podsuchej (Lutyho most)  po  most s betónovým zábradlím nad časťou Podsuchá ( Chata 

Ľuba) 

Výskyt rýb:    Pstruh potočný, Pstruh dúhový, Lipeň, Hlaváč 

Náhradná trať:   Váh č. 19, revír 3- 4700-4-0 

  

Brodenie:  povolené, len popri brehu iba pretekárom.  

 

Časový harmonogram: 

Piatok: 18:30 - prezentácia a žrebovanie – chovné rybníky Štiavnička. 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 – rybné hospodárstvo Štiavnička 

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

13:30 – 14:00 hod. - príprava pretekárov na 1. časť 2. kola  

14:00 – 15:30 hod. - 1. pretek – 1. časť 2. kola (sektory B, D) 

15:30 – 16:00 hod. - prestávka a posun pretekárov na 2. časť 2. kola  

16:00 – 17:30 hod. - 1. pretek – 2. časť 2. kola (sektory B, D) 

19:00 – 20:00 hod. - Oznámenie priebežných výsledkov, losovanie – RH Štiavnička  

 

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 – RH Štiavnička 

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 . 

 

• Nástupný breh si zvolí každý pretekár sám s tým, že potom musí ostať odchytať celé 

polkolo zo zvoleného brehu.  

 

Kontakt - informácie: 

Líška Ľubomír   0910 555 319 

Líška Juraj     0907 569 532 

Líška Peter               0944 064 123 

 

Ubytovanie a strava : každé družstvo si zabezpečí ubytovanie individuálne, obed  

v sobotu a nedeľu bude zabezpečený, viac info pri prezentácii. 

 

 

Organizačný štáb Vám želá veľa úspechov pri pretekoch. 

 

 

 

Propozície kontroloval vedúci sekcie LRU-PR. 


