
 

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2019  

Odbor športovej činnosti v spolupráci s MO SRZ  Turčianske Teplice  

usporiada prvé dvojkolo divízie v LRU - plávaná . 

 

Termín konania :       27. – 28. 4. 2019 

  

Miesto konania :  Štrkovisko Teplica / revír č. 3-4230-1-1 / 

 

Organizačný štáb : 

Riaditeľ pretekov :                Fedor Haluška  

Garant Rady SRZ:                 Lipka Martin 

Hlavný rozhodca:                        Bc. Seleši Milan   

Sektorový  rozhodca:        Fedor Haluška 

Technický vedúci :  Ing. František Haluška 

Bodovacia komisia :  hlavný rozhodca +  

                                                    2 zabezpečí SRZ MO Turčianske Teplice 

Zdravotné zabezpečenie :  zabezpečí SRZ MO Turčianske Teplice, resp.112 

 

Účastníci pretekov  

 

divízia SRZ MsO, MO - družstvo 

1 Lučenec 

2 Michalovce 

3 Turčianske Teplice B 

4 Drahovce – mládež A 

5 Trnava – mládež B 

 

Technické pokyny: 

Preteká sa v disciplíne LRU – plávaná podľa Predpisov pre športovú 

činnosť SRZ 2012 a Doplnkov č. 1 a 2 a ich 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.  
  

Pretekárska trať: 

Štrkovisko Teplica , revír číslo 3-4230-1-1  

Voda stojatá, breh štrkovo – trávnatý, dno nerovné, hĺbka vody 0,5 –2,5 m. 

Štrkovisko sa nachádza pri potoku Teplica medzi obcami Malý Čepčín 

a Ivančiná asi 8 km od Turčianskych Teplíc. 
 

Výskyt rýb:  prevažne kapor, karas, plotica,, pleskáč   

 

Náhradná trať :  Nie je určená 

 

Časový program : 

 

Piatok 26. 4. 2019 

09:00 – 17.00      Nepovinný tréning na pretekárskej trati  

 

Sobota 27. 4. 2019  

06:15 – 07:00    Prezentácia 

07:00 – 07:30   Otvorenie pretekov, žrebovanie 1.pretekov a zloženie sľubu       

                          pretekárov a rozhodcov  

07:30 - 08:00    Presun pretekárov na stanovištia  

08:00 - 09:50    Príprava pretekárov  

09:50 - 10:00    Kŕmenie  

10:00 - 14:00    1. preteky  

14:00 - 15:30    Váženie,vyhodnotenie1.pretekov, žrebovanie sektorov 2.pretekov 

 

 

 

 

Nedeľa 28. 4. 2019 

07:00 – 07:30     Žrebovanie 2.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. preteky  

14:00 - 15:30      Váženie, vyhodnotenie 2. pretekov  

16:00                   Vyhlásenie výsledkov 1. a 2. pretekov 

 

Rozpis signálov  

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

08:55     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 ustanovenie : 

• Všetci pretekári musia mať  platné registračné preukazy, 

preukazy členov SRZ, a v prípade pochybností totožnosti 

musí pretekár rozhodcovi predložiť OP. 

• Vedúci družstva  musí  predložiť platnú súpisku potvrdenú 

odborom pre športovú činnosť SRZ. 

• Preteká sa za každého počasia , všetci pretekári súťažia na 

vlastné nebezpečie. V prípade búrky  bude pretek 

prerušený a bude sa postupovať podľa čl. 36 súťažných 

pravidiel. 

• Tréning na vyznačenej pretekárskej trati je nepovinný  dňa 

26.4.2019 podľa časového programu. Počas tréningu je 

zakázané ulovené ryby sieťkovať, ryby sa musia s náležitou 

opatrnosťou pustiť ihneď do vody. Vykonávanie lovu 

účastníkmi pretekov  po ukončení oficiálneho tréningu až do 

začiatku preteku dňa 27.4.2019 je ZAKÁZANÝ-  

       sankcia za porušenie – DISKVALIFIKÁCIA!  

• Informácie o pretekoch Haluška 0905 945 559,  

- Občerstvenie počas pretekov je zabezpečené. 

- Ubytovanie  usporiadateľ  nezabezpečuje, je potrebné zabezpečiť si 

individuálne. https://www.megaubytovanie.sk/ 

 

Všetkým účastníkom prajeme príjemný pobyt, dobré počasie a bohaté úlovky.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

    Slovenský rybársky zväz,  Rada 

    A. Kmeťa 20, 010 55  Žilina 

 

 

  

 

 

 

P r o p o z í c i e 
 

Prvé a druhé preteky  

 

divízia –  LRÚ plávaná 

 

 

 

27.- 28. apríl 2019 

 
 

Štrkovisko Teplica, revír 3-4230-1-1  

 

 

 
 

 

 


