Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2018 Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci
so SRZ MO Dunajská Lužná usporiada 2. dvojkolo 2. ligy v LRU – feeder.
Účastníci súťaže:
Konečné výsledky po 1. a 2. kole
ZO SRZ

Umiest.

CIPS
Body

Poradie

Dunajská Streda B - Haldorado
Šurany - Colmic
Dunajská Lužná - Marcel Van Den
Eynde
Košice C - Sensas

36,0
40,0

79 760
99 640

1
2

42,0

94 310

3

43,0

77 395

4

Komárno - Tubertini

46,0

80 275

5

Košice A

50,0

74 445

6

Bratislava V. - ŠK FT Abramis A

57,0

70 050

7

Pezinok

58,0

64 095

8

Bratislava V. - ŠK FT Abramis B

61,0

57 985

9

Trebišov

62,0

56 860

10

Nová Baňa - Masterfish

64,0

57 980

11

Košice B - Browning

65,0

53 905

12

Termín konania:
Miesto konania:

16.6-17.6. 2018
rieka Laborec v lokalite mestskej časti Sídliska III.

Organizačný štáb:
Riaditeľ pretekov:
Garant SRZ Rady:
Hlavný rozhodca:
Sektoroví rozhodcovia:
Bodovacia komisia:
Technický vedúci:
Zdravotné zabezpečenie:

Roman Pavelka
Ing. Pavel Brašeň
Miroslava Pavelková
Karol Balaďa, Imrich Alezár
hlavný rozhodca + 2 zabezpečí SRZ MO D. Lužná
Dušan Šanta
zabezpečí SRZ MO D. Lužná, prípadne 112

Technické pokyny:
Preteká sa v disciplíne LRU – feeder podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ 2012 a podľa
aktualizovaných doplnkov z 13.1 2018. 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 kŕmnych patentiek).
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.

Pretekárska trať:
Laborec v mieste pretekov má priemernú hĺbku 150-250 cm, mierny prietok, brehy regulované
a udržiavané, pokryté trávou bez ďalších porastov. Dno je štrkovité s ojedinelým výskytom valúnov.
Výskyt rýb:
Vyskytujú sa všetky druhy bielych rýb, z ktorých hlavné zastúpenie majú belička, podustva, nosáľ,
jalec a ojedinele kapor, pstruh.
Zraz pretekárov:

reštaurácia „Rybárik“, ul. Laborecká, Humenné,
GPS: 48°55'51.59"S, 21°55'17.58"V

Časový program
Piatok 15.6. 2018:
nepovinný tréning od 10:00 do 17:00
Sobota 16.6. 2018 :
07.00 - 07.30 prezentácia
07.30 - 08.00 otvorenie pretekov a žrebovanie
08.00 - 08.15 presun pred pretekárske miesto
08.15 - 09.50 vstup do pretekárskeho miesta, príprava na preteky, kontrola množstva návnad
a nástrah
(v prvých 30-60 min. prípravy na preteky)
09:50 - 10.00 kŕmenie
10.00 - 15.00 lovenie
15.00 – 15:30 váženie
Nedeľa 17.6. 2018:
07.00 - 07.30 prezentácia
07.30 - 08.00 otvorenie pretekov a žrebovanie
08.00 - 08.15 presun pred pretekárske miesto
08.15 - 09.50 vstup do pretekárskeho miesta, príprava na preteky, kontrola množstva
a nástrah
(v prvých 30-60 min. prípravy na preteky)
09:50 - 10.00 kŕmenie
10.00 - 15.00 lovenie
15.00 – 15:30 váženie
16.30 - vyhodnotenie 2.kola pretekov

návnad

Rozpis signálov:
Prvý signál s/n 08:15 - 95 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/n-09:50 - 10 minút pred začiatkom pretekov 10 minútové základné kŕmenie.
Tretí signál s/n-10:00 - začiatok pretekov
Štvrtý signál:s/n-14:55 - 5 minút do konca pretekov
Piaty signál: s/n -15:00-koniec pretekov
Záverečné ustanovenia:
- Všetci pretekári musia mať platné registračné preukazy, preukazy členov SRZ, a v prípade
pochybností totožnosti musí pretekár predložiť OP.
- Preteká sa za každého počasia, účasť v súťaži je na vlastné nebezpečenstvo a za svoje správanie a
konanie nesie pretekár plnú osobnú zodpovednosť. V prípade búrky bude pretek prerušený a bude
sa postupovať podľa čl. 22 súťažných pravidiel LRU-F.
-Tréning pred pretekmi II. ligy je povolený v rámci uvedených podmienok a časového rozmedzia.
- Informácie o preteku II. ligy: Roman Pavelka, 0918/639 725, romanrpsro@gmail.com
- Ubytovanie a občerstvenie je potrebné zabezpečiť individuálne, možnosti ubytovania:
•

Ubytovňa Appetitto Humenné, infolinka 0905440868 recepcia 0915433453 (12 €/os./noc)

•

Apartmány Humenné http://www.apartmanyhumenne.sk/ (10-15 €/os./noc)

•

Hotel Karpatia, Tel.: +421 57 7861 888, +421 57 7861 861 (18 €/os./noc)

Propozície boli kontrolované vedúcim sekcie LRU-F
Veľa úspechov pri pretekoch!

