Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina,
Slovenský zväz športového rybolovu
a MsO SRZ Hlohovec

usporiada
Medzinárodné majstrovstvá SR družstiev / jednotlivcov
LRU - FEEDER
04.10. – 06.10. 2019
Váh č.4 - Madunický kanál

Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2019, Slovenský zväz športového rybolovu a Odbor športovej
činnosti SRZ Rady v spolupráci s SRZ MsO Hlohovec, usporiada športový rybársky pretek
Medzinárodné Majstrovstvá SR družstiev/ jednotlivcov v LRU- feeder.

PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE:
Registrovaní jednotlivci a družstvá zo Slovenska a zahraničný pretekári, ktorí sa prihlásia emailom –
LRUFSK@gmail.com do 26.09 2019, uviesť meno, názov družstva+organizáciu SRZ, v prípade
zahraničných pretekárov aj krajinu.
Účasť na pretekoch je podmienená uhradením štartovného na účet SZŠR vo VÚB, a.s. do 26.9.2019:
IBAN: SK55 0200 0000 0041 0357 4451,
VS 6325
Do poznámky pre prijímateľa uviesť: meno pretekára, ak preteká jednotlivec
názov družstva+organizáciu SRZ, ak preteká družstvo
Po prijatí platby bude družstvo / pretekár jednotlivec pripísaný na štartovaciu listinu.
Počet pretekárov je limitovaný na 120.
ŠTARTOVNÉ:
Družstvo:
Jednotlivec:

160,00 €
40,00 €

TERMÍN KONANIA: 04.10. - 06.10. 2019
MIESTO KONANIA:
Hlohovec - Váh č.4 Madunický kanál revír 2-4390-1-1
ORGANIZAČNÝ ŠTÁB:
Riaditeľ pretekov:
p. Miroslav Začko
Garant Rady SRZ:
p. Miroslava Pavelková
Hlavný rozhodca:
p. Gabriela Hupková
Sektoroví rozhodca: p. Vladimír Hupka, p. Pavol Kubiš, p. Milan Žiak
Technický vedúci:
p. Marián Hason
Bodovacia komisia: hlavný rozhodca + 2 členov zabezpečí MsO Hlohovec
Zdravotné zabezpečenie: tel. 112
TECHNICKÉ POKYNY:
Športový rybársky pretek je usporiadaný podľa § 20 zákona 216/2018 Z.z. a § 15 vykonávacej vyhlášky
č. 381/2018. Súčasťou propozícií je štartovná listina účastníkov rybárskeho preteku.
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.

Družstvá pretekajú v 4-člennom zložení v sektoroch A,B,C,D. V prípade, že počet štartujúcich
účastníkov na Medzinárodných Majstrovstvách SR bude viac ako 76, t.j. 4 sektory po 19 pretekárov,
budú sektory rozdelené na podsektory. V prípade nepárneho počtu pretekárov v sektore (napr. 2
podsektory s celkovým počtom 27 zúčastnených pretekárov), pretekárovi sediacemu na čísle 14 sa
bude brať do úvahy výsledok v oboch podsektoroch, ale bude mu priradené umiestnenie, ktoré on/ona
získal(a) v podsektore s najnižším číslom (1 až 14) pre jeho poradie, zatiaľ čo skóre dosiahnuté v
druhom podsektore (14 až 27) sa bude brať do úvahy pri hodnotení pretekárov v tomto podsektore. Toto
pravidlo je prevzaté z medzinárodných pravidiel FIPS pre feeder.
V súťaži družstiev je povolené pretekať aj registrovaným pretekárom, ktorí nie sú uvedení na súpiske
družstva prihláseného na MSR 2019 pod podmienkou, že pretekár predloží písomný súhlas organizácie
SRZ v ktorej bol registrovaný na súpiske družstva v ligovej súťaži LRU-F 2019 pre štart na MSR 2019.
V prípade zahraničných pretekárov sa registrácia nevyžaduje.
Družstvo reprezentuje len jednu organizáciu SRZ.
PRETEKÁRSKA TRAŤ:
Váh č.4 - Madunický kanál, voda tečúca-ťažná, štrkovo - pieskové dno s miernym nánosom, hĺbka od
2 m do 3,5 m, breh je lomový kameň porastený trávou. Prístupová cesta je v dobrom stave, povrch je
štrk a panel. Šírka trate je od 65 do 70 m.
Prístup na trať: V Maduniciach pred cintorínom doprava až k mostu cez kanál, pred ním doprava po
panelovej ceste až k miestu organizačného štábu. Trať bude situovaná od cestného mosta vpravo.
VÝSKYT RÝB: pleskáč, piest ,plotica, belica, mrena, podustva, nosáľ, kapor
PROGRAM PETEKOV:
Piatok 04.10.2019 :
Oficiálny nepovinný tréning od 09:00 do 16:00 hod., opustenie trate do 18:00 hod.
Počas tréningu je zakázané sieťkovať úlovky.
Sobota 05.10. 2019 :
06.30 - 07.00 prezentácia
07.00 - 07.45 otvorenie pretekov a žrebovanie
07.45 - 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, žrebovanie sektorov na nedeľu

Nedeľa 06.10. 2019 :
07.00 - 07.30 prezentácia
07.30 - 08.00 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 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:
●
●
●
●
●
●
●

Súťaží sa o poháre a vecné ceny
Odmenení pohármi budú celkoví víťazi pretekov družstiev do tretieho miesta, jednotlivci do
piateho miesta pohármi a vecnými cenami, víťazi sektorov/podsektorov pohármi
Všetci pretekári súťažia na vlastné riziko
Preteká sa za každého počasia. V prípade búrky, budú preteky prerušené a bude sa postupovať
podľa platných súťažných pravidiel LRU-F
Oficiálny tréning je nepovinný, v piatok 04.10. 2019 od 8:00 do 16:00.
Vykonávanie tréningu je možné len za podmienky, že všetky ulovené ryby budú s náležitou
opatrnosťou vrátené späť do vody bez možnosti sieťkovania
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Informácie o pretekoch: Ján Lantaj +421917324796 lantajj@gmail.com
Milan Melichár +421905733900 milanmeli@gmail.com
Objednávky živých nástrah Roman Pavelka +421918639725 romanrpsro@gmail.com
Ubytovanie a stravovanie:
Ubytovanie usporiadateľ nezabezpečuje. Pri trati je možnosť stanovania so zabezpečením úžitkovej
vody a toaliet.
Bufet je zabezpečený počas celého víkendu. Pre každého účastníka je v cene štartovného zabezpečené
v sobotu ráno občerstvenie.
Propozície boli kontrolované vedúcim sekcie LRU-feeder
Organizačný štáb Vám želá veľa úspechov na pretekoch!

