
 

 

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2019 SZŠR v spolupráci s OŠČ SRZ  a MO 
Nová Baňa usporiada  druhé  kolo Ligy Mládeže v kategóriách  U15, U20 a  

U25. 

 

Termín konania :       17.8-18.8. 2019 

  

Miesto konania :  VN  Tajch    3-5830 -1-1        

Organizačný štáb : 

Garant RADY SRZ :                Martin Lipka 

Riaditeľ pretekov :                Jozef Ďurček  
Hlavný rozhodca :               Peter Mišo  

Sektoroví rozhodcovia:              MO SRZ  Nová Baňa  

Technický vedúci :   Martin Lipka   

Bodovacia komisia :  hlavný rozhodca + 2 
Zdravotné zabezpečenie :  MO SRZ Nová Baňa   príp. 112 

 

Technické pokyny :  

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

a vykonávacej vyhlášky 381/2018 §15Preteká sa v disciplíne LRU - plávaná 

podľa platných predpisov pre športovú činnosť SRZ  2012 a ich doplnkov 
č.1/2013 a 2/2014 a ich modifikácii. Množstvo krmiva rastlinného pôvodu je 

stanovené na 15l pre kategóriu U-15 a 20 l pre kategóriu U20,U25. Množstvo 

návnad živočíšneho  pôvodu je stanovené pre  kategóriu U -15 na 2l z toho môže 

byť max 0,5l neposekaných hnojákov( dendroben)max 0,5l kŕmnej patentky. Pre 
kategóriu U-20 je množstvo návnad živočíšneho pôvodu stanovené na 2,5l z toho 

môže byť max 0,5l neposekaných hnojákov( dendroben)max 1 l kŕmnej patentky 

z toho 3/4l nádoba  malá a 1,4l nádoba veľká. 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 1/8l alebo v tzv. 

puku. Návnada rastlinného pôvodu musí byť pri kontrole umiestnená 
v rybárskom vedre zo značkami objemu na vnútornej strane . 

 

U15 – max. dĺžka prútu 10 m. Tá istá dĺžka platí aj pre prúty s pohárikmi.  

U20 – max. dĺžka prútu 11,5 m. Tá istá dĺžka platí aj pre prúty s pohárikmi 

U25 – max. dĺžka prútu 13 m. Tá istá dĺžka platí aj pre prúty s pohárikmi 

  

Pretekárska trať: 

VN Tajch    voda stojatá, hĺbka 1,5m až  5m,breh  čiastočne trávnatý. 

Bez  prekážok  dobre prístupný. 

Výskyt rýb: všetky druhy nížinných rýb, prevažuje pleskáč ,piest,  plotica , 

kapor, karas  

 

Časový program: 

 

Piatok:   

12:00 – 17:00  Tréning na pretekárskej trati 
19:00                Odchod od vody 

Sobota:  

08.00 – 08.30 zraz pretekárov, prezentácia, žrebovanie 
08.30 – 09.00 rozchod na stanovištia  

09.00 – 10.50 príprava pretekárov   

10.50 – 11.00 kŕmenie  
11.00 – 14.00 pretek    (U20,U25 + 1 hod) 

14.00 – 14.30 váženie  (U20,U25 + 1 hod) 

Nedeľa  

07.00 – 07.30 zraz pretekárov, prezentácia, žrebovanie 
07.30 – 08.00 rozchod na stanovištia  

08.00 – 09.50 príprava pretekárov   

09.50 – 10.00 kŕmenie  
10.00 – 13.00 pretek    (U20,U25 + 1 hod) 

13.00 – 13.30 váženie  (U20,U25 + 1 hod) 

15.00 – 15.30 vyhodnotenie  Druhého  kola  a celkové vyhodnotenie Ligy 
mládeže za rok 2019 
 
Rozpis signálov:  

 

1. signál – vstup do sektorov 
2. signál – o 5 minút začína kontrola krmiva, návnad a nástrah 

3. signál – hrubé kŕmenie, vnadenie (10 minút do začiatku preteku) 

4. signál – začiatok preteku 
5. signál – 5 minút do konca pretekov   (U20,U25 + 1 hod) 

6. signál – koniec preteku    (U20,U25 + 1 hod) 

 

 

Záverečné ustanovenie : 
- Všetci pretekári musia mať so sebou platné preukazy členov SRZ a štátne    
rybárske lístky. 

− Preteká sa za každého počasia, všetci pretekári súťažia na vlastné 

nebezpečenstvo. V prípade búrky bude pretek prerušený v zmysle 

platných súťažných pravidiel. 
 Tréning  na  vytýčenej  trati  je  možný  16.8.2019 od 12,00 do 17,00 hod 
  Po  tomto  termíne  je  priestor  pretekárskej  trate  uzatvorený.  



 Vykonávanie  lovu  účastníkmi  pretekov  v  týchto  priestoroch  až  do     

   začiatku pretekov  je  zakázaný  pod  sankciou  diskvalifikácie. Tréning  

    je povolený za podmienky, že všetky ulovené ryby  
   nebudú sieťkované, ale s náležitou opatrnosťou vrátené ihneď späť do     

   vody. 
- Občerstvenie počas pretekov  nie  je zabezpečené 

 
- Ubytovanie  usporiadateľ  nezabezpečuje. 

Je potrebné zabezpečiť si individuálne:  napr.  
www.megaubytovanie.sk/ 

 

 
Info: Martin Lipka  tel. 0905 444 708 

         
 

 

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

                                                                                     

Propozície kontroloval reprezentačný tréner a garant pretekov p. Lipka.  

     
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    Slovenský rybársky zväz,  Rada 

    A. Kmeťa 20, 010 55  Žilina 

 

 

P r o p o z í c i e 

 

LigaU15, U20 a U25 

v LRU - plávaná 

 

 

17.8.- 18.8.2019 

 

                  VN Tajch    
 

 
 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj92NKAmrfjAhVImdUKHZUyAIEYABAEGgJ3cw&ae=1&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRo-aZQAFIDnXFBmOgXurM6iA&sig=AOD64_1Ldwu-qo4jx1idysswPOnZl-GyyQ&q=&ved=2ahUKEwiXxsyAmrfjAhVQx4UKHVnVB7MQ0Qx6BAgOEAE&adurl=https://www.megaubytovanie.sk/nova-bana%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI_djSgJq34wIVSJnVCh2VMgCBEAAYAiAAEgLsyPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj92NKAmrfjAhVImdUKHZUyAIEYABAEGgJ3cw&ae=1&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRo-aZQAFIDnXFBmOgXurM6iA&sig=AOD64_1Ldwu-qo4jx1idysswPOnZl-GyyQ&q=&ved=2ahUKEwiXxsyAmrfjAhVQx4UKHVnVB7MQ0Qx6BAgOEAE&adurl=https://www.megaubytovanie.sk/nova-bana%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI_djSgJq34wIVSJnVCh2VMgCBEAAYAiAAEgLsyPD_BwE

