
    Slovenský zväz športového rybolovu 
 

v spolupráci s 
 

Odborom športovej činnosti SRZ-Rada Žilina 
 

a 
 

SRZ MO Vrbové a SRZ MO Nová Baňa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

usporiada 

 

2. ligu, 1. kolo LRU-Feeder 

 

 17.5. – 19.5. 2019 

Vrbové - VN Čerenec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2019, Slovenský zväz športového rybolovu a Odbor 

športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci so SRZ MO Nová Baňa  1. kolo 2. ligy v LRU – 

feeder. 

 

Účastníci súťaže: 

 SRZ MsO, MO 

1. Dunajská Streda A 

2. Komárno - Tubertini 

3. Šurany – Colmic 

4. Košice C – Sensas 

5. Pezinok 

6. Košice B - Browning 

7. Košice A 

8. Bratislava V. – ŠK FT Abramis A 

9. Trebišov 

10. Topoľníky - Hfishing 

11. Dunajská Streda C – Golden Feeder Team 

12. Nová Baňa - Masterfish 

 

Termín konania:                17.5. – 19. 5. 2019 

Miesto konania:       VN Čerenec revír č.2-4620-1-1 vodná plocha nádrže pri obci  

Vrbové           

Organizačný štáb: 

Riaditeľ pretekov:               Miloš Hulvan 

Garant Rady SRZ:              Milan Melichar 

Hlavný rozhodca:                Pavol Kubiš 

Sektoroví rozhodcovia:       Ján Lantaj + 1 zabezpečí komisia rozhodcov 

Bodovacia komisia:             hlavný rozhodca + 2 z radov vedúcich družstiev 

Technický vedúci:                   Peter Hrubjak 

Zdravotné zabezpečenie:    v prípade potreby  č. 112 

 

Technické pokyny:  

Športový rybársky pretek je usporiadaný podľa zákona 216/2018 Z.z.§ 20 a vykonávacej 

vyhlášky 381/2018 § 15 

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

a doplnkov platných od 2.2. 2019. 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 kŕmnej 

patentky). 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:  VN Čerenec, voda stojatá, hĺbka do 5m,breh trávnatý, pretekárska trať 

bude pri pohľade z hrádze vľavo, prechod cez pontónový most na náprotivnej strane hrádze. 

 

Výskyt rýb: všetky druhy nížinných rýb, prevažuje pleskáč, kapor  

 

Prístup na trať: 

GPS:  N 48.63514   E 17.70821 

 

 Časový program: 

 

Piatok 17.5.2019 : 
 
nepovinný tréning od 09:00 do 16:00, opustenie trate do 18:00 

- Počas tréningu je zakázané sieťkovať  úlovky 

 

Sobota 18.5. 2019 : 
 
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 19.5. 2019 : 

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  

16.30 - vyhodnotenie prvého kola pretekov 

  

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 a preukazy členov SRZ 

- Vedúci družstva musí na požiadanie predložiť platnú súpisku potvrdenú odborom pre 

športovú činnosť SRZ a doklad o úhrade štartovného poplatku pre rok 2019. 

- 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 budú preteky 

prerušený a bude sa postupovať podľa čl. 22 súťažných pravidiel LRU-Feeder. 

- Tréning pred pretekom 2. ligy je povolený v rámci uvedených podmienok a 

časového rozmedzia, bez možnosti sieťkovania úlovkov. Úlovky musia byť po 

zdolaní s náležitou opatrnosťou okamžite vrátené späť do vody. 

 

- Informácie o preteku poskytne: Peter Hrubjak 0917 804 239 

- Ubytovanie je potrebné zabezpečiť individuálne, možnosti ubytovania: 

http://www.ubytujsa.sk/ubytovanie-vrbove 

http://www.booking.com/ 

 

 

 

 

Propozície boli kontrolované vedúcim šport. odboru LRU-F 

Veľa úspechov pri pretekoch! 

  

http://www.ubytujsa.sk/ubytovanie-vrbove
http://www.booking.com/

