
Slovenský rybársky zväz, Rada 
 

 
 

Propozície 
 

I. liga LRU – Přívlač 
 

3. dvojkolo 
 

17. – 18. 10. 2009 
 

Púchov 



Podľa plánu športovej činnosti na rok 2009 Rada SRZ v spolupráci 

s MO SRZ Púchov, usporiada 3. dvojkolo I. ligy LRU – Prívlač. 

 

Účastníci pretekov: 
Organizácia SRZ MO - MsO : 

 
1.   Liptovský Mikuláš 

2.   Púchov 

3.   Piešťany A 

4.   Želiezovce 

5.   Vranov nad Topľou 

6.   Trenčín 

7.   Dubnica nad Váhom 

8.   Senec 

9.   Ružomberok 

10. Žilina 

11. Martin 

12. Kysucké Nové Mesto B 

 

Termín konania: 17. – 18. 10. 2009 
 
Miesto konania: Rieka Váh , revír č.3 – 4580 – 1 – 1 
 
Organizačný štáb: 
 
Riaditeľ pretekov     : Robert Crkoň 
Garant rady SRZ     : Jaroslav Sámela 
Hlavný rozhodca     : Peter Hruška 
Sektoroví rozhodcovia    : Ladislav Mészároš, Ladislav Supák 
Technický vedúci     : Rastislav Šajdák 
Bodovacia komisia     : J. Smatana, J. Václavík, P. Kadlec 
Zdravotnícke zabezpečenie  : Mudr. I. Juršták 
 



Technické pokyny:  
Preteká sa v disciplíne LRU – prívlač podľa Predpisov pre športovú 

činnosť SRZ, dodatku č. 3 – LRU Prívlač 2009. 

 

Bodovanie : ako na kaprových vodách 
1. Pri ulovení hodnotených rýb: 

 

0   -  9,9 cm - 0,1 bodu    30 - 34,9 cm - 3,0 + 1 bod 

10 -14,9 cm - 1,0 bod    35 - 39,9 cm - 3,5 + 1 bod 

15 -19,9 cm - 1,5 bodu   40 - 44,9 cm - 4,0 + 1 bod 

20 -24,9 cm - 2,0 body   45 - 49,9 cm - 4,5 + 1 bod 

25 -29,9 cm - 2,5 bodu   50 - 54,9 cm - 5,0 + 1 bod 

( analogicky ďalej ) 

 

2. Ostatné druhy rýb: 

 

nad 20 cm dĺžky ( vrátane ) - 1 bod 

 

Pretekárska trať: 
Začiatok trate je od sútoku starého koryta Váhu s Nosicko – 

Kočovským kanálom a končí cca 100 m pod železaničným mostom cez 

rieku Váh. Hĺbka toku od 0,5 – 6 m, štrkové a kamenisté dno, pomaly 

prúdivá voda.  

 

Výskyt rýb: Všetky druhy u nás žijúcich rýb. 

 

Náhradná trať: Nie je určená! 

 

 



Zraz účastníkov: ubytovňa SISI 

 

Časový harmonogram: 
Piatok: 
  
18:00 – 20:00 hod. - prezentácia a žrebovanie 1. preteku 
 

Ak sa družstvo nemôže zúčastniť prezentácie z objektívnych príčin, 
je povinné toto nahlásiť hlavnému rozhodcovi popr. garantovi ( najneskôr 
do začiatku prezentácie ) a ten vykoná žrebovanie za neho. Ak sa 
zástupca družstva neohlási v tomto termíne, nemôže družstvo nastúpiť 
na preteky. 
 
Sobota:  
 
06:30 – 06:40 hod. - nástup súťažiacich, otvorenie súťaže  
06:40 – 07:15 hod. - kontrola účasti družstiev, súťažiacich, odovzdanie 

      bodovacích preukazov. 
07:15 – 07:45 hod. - presun pretekárov na pretekárske úseky 
07:45– 08:00 hod. - príprava pretekárov a kontrola totožnosti rozhodami 
 
08:00 – 09:30 hod. - 1. pretek – 1. časť 1.kola 
09:30 – 10:00 hod. - prestávka a posun pretekárov na 2. časť 1. kola 
10:00 – 11:30 hod. - 1. pretek – 2. časť 1. kola 
 
11:30 – 13:30 hod. - výmena pretekárov a rozhodcov, obed  
13:30 – 14:00 hod. - príprava pretekárov na 1. časť 2. kola 
  
14:00 – 15:30 hod. - 1. pretek – 1. časť 2. kola 
15:30 – 16:00 hod. - prestávka a posun pretekárov na 2. časť 2. kola 
16:00 – 17:30 hod. - 1. pretek – 2. časť 2. kola 
 
20:00 – 21:00 hod. - Oznámenie priebežných výsledkov + losovanie 

      2. preteku + odovzdanie bodovacích preukazov 
 
Nedeľa:  
 
06:45 – 07:15 hod. - presun pretekárov na pretekárske úseky 
06:15 – 07:30 hod. - príprava pretekárov 
 
07:30 – 09:00hod. - 2. pretek – 1. časť 1.kola 



09:00 – 09:30 hod. - prestávka a posun pretekárov na 2. časť 1. kola 
09:30 – 11:00 hod. - 2. pretek – 2. časť 1. kola 
11:00 – 12:00 hod. - výmena pretekárov a rozhodcov 
12:00 – 13:30 hod. - 2. pretek – 1. časť 2. kola 
13:30 – 14:00 hod. - prestávka a posun pretekárov na 2. časť 2. kola 
14:00 – 15:30 hod. - 2. pretek – 2. časť 2. kola 
 
16:00 – 17:00 hod. – obed  
 po 17:00 hod. - vyhlásenie výsledkov  

Ubytovanie : 
 Je možné zabezpečiť individuálnou formou, ubytovňa SISI. 

Kontakt :  Ubytovňa SISI  

Ul. Svätoplukova 1015  

020 01 Púchov  

Telefón:  0903 310 222, 0903 671 732  

Fax:   042-463 12 21  

E-mail:  recepcia@ubytovnasisi.sk  

Weblink:  www.ubytovnasisi.sk 

 

Strava :  20 m od ubytovne. Treba nahlásiť družstvo, počet raňajok, 

obedov a večier na mail rasto.sajdak@zoznam.sk, alebo 0905 358703. 
 

 

 

Záverečné ustanovenia: 
 

• Všetci pretekári musia mať platné registračné preukazy športovca. 
• Pri pochybnosti totožnosti, musí príslušný pretekár predložiť 

občiansky preukaz. 
• Preteká sa za každého počasia. V prípade búrky, bude pretek 

prerušený a bude sa postupovať podľa Súťažných pravidiel. 
• Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť 
• Tréning na pretekárskej trati nie je možný 14 dní pred pretekom/ 

viď predpisy pre šport. činnosť. 



• Vykonávanie lovu účastníkmi pretekov na pretekárskej trati až do 
začiatku pretekov je zakázané pod sankciou diskvalifikácie. 

• Prineste si so sebou meracie korýtka. 
• Maximálna dĺžka rybárskeho prúta je 280 cm 
• Brodenie je povolené na vlastné riziko ! 
• V prípade kalamitnej vody si organizátor vyhradzuje právo zrušiť 

pretek, o čom budú vedúci družstiev telefonicky informovaní. 
 

Informácie: Pavol Kadlec   0908 287 306, pavolkadlec@atlas.sk 
                     Rastislav Šajdák 090 5358 703, inforami@centrum.sk  
 
 

MO SRZ Púchov  
Vám želá veľa úspechov pri pretekoch ! 


