
 

 

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2018 SRZ MsO Sabinov v spolupráci 

s Odborom pre športovú činnosť SRZ usporiada jesenné dvojkolo divízie v LRU plávaná. 

Účastníci pretekov: 

* 

ZO  SRZ 
Konečné Výsledky  

Umiest. 
C I P S                

B o d y 

1 Sabinov 18,0 91 430 

2 Lučenec 23,0 87 280 

3 Zvolen B - Poseidon 34,0 51 860 

4 Dunajská Streda 15,0 107 730 

5 Michalovce 19,0 100 480 

6 
Spišská Nová Ves            

Spiš fish 
18,0 96 140 

 

Termín konania:    08. – 09. september 2018 

Miesto konania:   Štrkovisko Orkucany   

Organizačný štáb: 

Riaditeľ pretekov:                 Vladimír Skladaný 

Garant Rady SRZ:                  Cibulka Maroš 

Hlavný rozhodca:   Seleši Milan 

Sektoroví rozhodcovia:        Majkut Pavol 

Bodovacia komisia:              hlavný rozhodca + 2 zabezpečí MsO Sabinov 

Technický vedúci:   Ján Matola 

Zdravotné zabezpečenie:    zabezpečí MsO Sabinov, prípadne 112 

 

Technické pokyny: 

Preteká sa v disciplíne LRU – plávaná podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ 2012 

a Doplnkov č. 1 a 2 a modifikácií. Množstvo krmiva rastlinného pôvodu je stanovené na 20 l 

a množstvo návnad živočíšneho pôvodu na 2,5 l ( z toho môže byť max 0,5 l neposekaných 

hnojákov /dendroben/, max. 1 liter kŕmnej patentky /z toho môže byť ¾ krabička malá 

a ¼ veľká patentka/. Veľká patentka na chytanie bude umiestnená v samostatnej najmenšej 

nádobe z odmernej sady 1/8 l alebo tzv. puk. Všetci pretekári musia mať pri kontrole živú 

návnadu pripravenú v sadu odmerných nádob typu „Sensas“. Patentka na chytanie je 

umiestnená v najmenšej nádobke zo sady. Návnada rastlinného pôvodu musí byť pri kontrole 

krmiva umiestnená v rybárskom vedre so značkami objemu na vnútornej strane. Dĺžka prútov 

je stanovená na 13 m. Tá istá dĺžka platí i pre prúty z pohárikmi.  

 Charakter trate: 



Breh  – mierne regulovaný kameňmi s trávnatým porastom.  

Voda  – stojatá, hĺbka 0,5- 4 m.  

Dno   –  štrkovité 

 

Prístup k trati: 

Pri ceste od Sabinova do Šariských Michalian  odbočiť v pravo na poľnú cestu v smere na 

štrkovňu. Prejdete  cez železničné priecestie a hneď za prejazdom odbočíte do ľava a po 

poľnej ceste asi po 1 km dôjdete na miesto. 

 

Výskyt rýb: 

Všetky druhy nížinných rýb s prevahou kapra, podustvy, jalca, plotice, belice a karasa 

Náhradná trať: 

Štrkovisko Rožkovany     4.2570.1.1 

 

Časový program: 

Piatok, 7. septembra  2018 

11:00 - 17:00 Nepovinný tréning, bez sieťkovania rýb 
 

Sobota,  8. septembra  2018 

07:00 - 07:30 Prezentácia 

07:30 - 08:00 Otvorenie pretekov, žrebovanie 1. kola pretekov a zloženie sľubu 
pretekárov a rozhodcov. 

08:00 - 08:30 Presun pretekárov na stanovištia 

08:30 - 10:20 Príprava pretekárov 

10:20 - 10:30 Kŕmenie 

10:30 - 14:30 1. kolo pretekov 

14:30 - 16:00 Váženie, vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov 1. kola pretekov 
 

Nedeľa, 9.septembra  2018 

07:00 - 07:30 Žrebovanie 2. kola pretekov 

07:30 - 08:00 Presun pretekárov na stanovištia 

08:00 - 09:50 Príprava pretekárov 

09:50 - 10:00 Kŕmenie 

10:00 - 14:00 2. kolo  pretekov 

14:00 - 15:00 Váženie, vyhodnotenie 2. kola  pretekov 

15:30 Vyhlásenie výsledkov jesenného  dvojkola  

 

Rozpis signálov: 

Sobota 8.9.2018 

08:30 1.signál - pretekári môžu vstúpiť do pretekárskeho stanovišťa 



09:20 2.signál - o 5 minút začína kontrola krmiva, návnad a nástrah 

10:20 3.signál - hrubé kŕmenie, vnadenie (10 minút do začiatku pretekov) 

10:30 4.signál - začiatok pretekov 

14:25 5.signál - 5 minút do konca pretekov 

16:15 6.signál - koniec pretekov 

 

 

Nedeľa  9.9.2018 

08:00 1.signál - pretekári môžu vstúpiť do pretekárskeho 

stanovišťa 

08:50 2.signál - o 5 minút začína kontrola krmiva, návnad a 

nástrah 

09:50 3.signál - hrubé kŕmenie, vnadenie (10 minút do začiatku 

pretekov) 

10:00 4.signál - začiatok pretekov 

13:55 5.signál - 5 minút do konca pretekov 

14:00 6.signál - koniec pretekov 

 

 

 Záverečné ustanovenia: 

Všetci pretekári musia mať platné registračné preukazy a preukazy člena SRZ s fotografiou. 

Vedúci družstva musí na požiadanie predložiť súpisku družstva pre rok 2018 potvrdenú 

sekretárom OŠČ a potvrdenie o zaplatení štartovného poplatku na rok 2018. 

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

podľa čl. 34 pravidiel LRU-P. 

Všetci pretekári súťažia na vlastné riziko. 

Tréning na stanovenej trati je možný od 11:00 - 17:00 hod dňa 07.09.2018  bez sieťkovania 

rýb. Po tomto termíne je priestor pretekárskej trate uzatvorený. Vykonávanie lovu účastníkmi 

pretekov v tomto priestore až do začiatku pretekov je zakázaný s následkom diskvalifikácie. 

Bližšie informácie o pretekoch: p. Ján Matola - 0907 941 654,j.matola@centrum.sk  

Ubytovanie si účastníci zabezpečujú  individuálne,  

 
 


