
Slovenský zväz športového rybolovu 

OŠČ - SRZ Rada 

a 

Miestna organizácia SRZ MICHALOVCE 

usporiada 

 

 

 

 

 

 
Medzinárodné majstrovstvá 

SR 
seniorov a žien 

 
 

v LRU – plávaná 
družstiev a jednotlivcov 

6.7.-7.7. 2019 
 

 

 



Podľa plánu športovej činnosti na rok 2019 SZŠR, OŠČ SRZ v spolupráci so 

SRZ MO Michalovce usporiadajú Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov a 

žien v LRU- plávaná. 

 
Termín konania: 6 -7.7. 2019 

 
Miesto konania: VN Zemplínska šírava, revír č. 4-4030-1-4  

(mapka v prílohe) 

 
Účastníci súťaže: 

Jednotlivci a družstvá, ktorí sa písomne prihlásia do 28.6.2019 emailom na 

adresu: sekretariatszsr@gmail.com 
 
Štartovné: štartovné je potrebné uhradiť do 28.6. 2019 na účet SRZ sekcia 

plávaná: 
 

IBAN:    SK55 0200 0000 0041 0357 4451 

Variabilný symbol:  6322 

Poznámka: MMSR + názov družstva, resp. meno pretekára (POVINNÉ, aby 

mohla byť vykonaná kontrola úhrady štartovného!!!) 

Štartovné družstvá:   80,00 € 

Štartovné jednotlivci muži:  20,00 € 

Štartovné jednotlivci ženy:  10,00 € 
 

Organizačný štáb:  

Riaditeľ pretekov:  Vladimír Šaffa 

Garant OŠČ:   František Haluška 

Hlavný rozhodca:   Gabriela Hupková 

Sektoroví rozhodcovia:  Vladimír Hupka, Karol Balaďa, Imrich Alezár,  

    František Stráňavský 

Technický vedúci:  Andrej Seman  

Bodovacia komisia:  Hlavný rozhodca + 2 zabezpečí SRZ MO Michalovce 

Zdravotné zabezpečenie: zabezpečí SRZ MO Michalovce, resp. 112 
 

Popis trate: Trať sa nachádza vo východnej časti z južnej strany VN 

Zemplísnka šírava s jedinou prístupovou cestou z obce Lúčky. Boxy sú 

umiestnené na kamennej hrádzi aj s veľkými balvanmi, ktoré vstupujú až do 

vody. Dno nádrže štrkovo piesčité, mietami nános bahna. Hĺbka vody závisí od 

naplnenia VN 1,5 až 5m. Počas veterného počasia sa treba pripraviť na veľké 

vlny a pretekárku sedačku alebo plošinu si bezpečne umiestniť do brehu. Prístup 

k trati smer Michalovce – Sobrance v obci Lúčky z hlavnej cesty odbočit vľavo. 

Odbočka bude pri ceste vyznačená tabuľou CIPS.  

 

 



Výskyt rýb: 

všetky druhy nižinných rýb: kapor, pleskáč, karas, plotica, červenica, lieň, 

šťuka, zubáč, sumec, boleň, ostriež, belica 

prevláda osádka: pleskáča, plotice, kapra 

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 sade 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. Pre kategóriu žien 

platí dĺžka prútov max. 11,5m. Tá istá dĺžka platí i pre prúty s pohárikmi. 

 

Každý pretekár je povinný mať počas pretekov 2 sieťky. Ktoré  musia byť 

našponované a zaťažené aby nedochádzalo k poškodzovaniu rýb!!! 

 

Ryba nad 5kg bude vážená hneď po ulovení komisiou rozhodcov. 

 

Časový program pretekov : 

 

Piatok 5.7. 2019 povinný tréning 

09:00 - 09:30  Žrebovanie boxov, presun pretekárov 

09:00   Vstup pretekárov do boxov, príprava 

11:00    Kontrola krmiva, návnad a nástrah 

11:50 - 12:00  Kŕmenie 

12:00 - 17:00  Povinný tréning bez sieťkovania rýb 

17:00   Prezentácia družstiev a žrebovanie sektorov 1. Pretekov 

 

Sobota 6.7. 2019 

07:00 – 07:30  Žrebovanie 

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, vyhodnotenie 1. pretekov, žrebovanie sektorov 2.  

pretekov 



Nedeľa 7.7.2019 

07:00 – 07:30  Žrebovanie 

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. preteky pretekov 

16:00   Vyhlásenie výsledkov Medzinárodných Majstrovstiev SR 

 

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 ustanovenia: 

- Preteká sa za každého počasia, všetci pretekári súťažia na vlastné nebezpečie. 

- V prípade búrky budú preteky prerušené a bude sa postupovať podľa čl. 36 

súťažných pravidiel. 

- Tréning na vyznačenej pretekárskej trati je povinný dňa 5.7.2019 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 pretekov 

dňa 6.7.2019 je ZAKÁZANÉ - sankcia za porušenie – DISKVALIFIKÁCIA! 

 

- Informácie o pretekoch: Andrej SEMAN,  
0907 075 650 

aspire10@azet.sk  

 

- Nakoľko sa trať nachádza v prírodnej rezervácii, nie je možný vstup na hrádzu 

vozidlami. Vozidla bude možné parkovať po oboch stranách prístupovej cesty  

vyznačené na doloženej mapke. Odporúčame bedne vybaviť kolieskami kvôli 

jednoduchšiemu presunu náradia do boxov. Prístup k boxom  je z asfaltovej 

cesty na hrádzi.  

 

- Očerstvenie na trati počas pretekov bude zabezpečené. 

- Ubytovanie je potrebné zabezpečiť si individuálne. Odporúčané zariadenia: 

 

Rodinné apartmány Ametyst – Zemplínska šírava – severná strana pri obci 

Kaluža (apartmany@egovan.sk , 00421905710862, www.ametyst.sirava.sk) 

 

mailto:aspire10@azet.sk
mailto:apartmany@egovan.sk
http://www.ametyst.sirava.sk/


Penzión Juliana – Zemplínska šírava – severná strana pri obci Kaluža 

(juliana@sirava.sk , 00421915950929, www.julianasirava.sk ) 

 

Hotel Slnečný dvor – Michalovce (slnecnydvor@yahoo.com, 00421566421595, 

www.slnecnydvor.sk ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

Propozície kontroloval vedúci sekcie LRU-P. 

                                                            

Organizačný štáb Vám želá veľa úspechov pri pretekoch! 

mailto:juliana@sirava.sk
http://www.julianasirava.sk/
mailto:slnecnydvor@yahoo.com
http://www.slnecnydvor.sk/

