
 

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2010, Rada SRZ v spolupráci s MO SRZ 

Drahovce usporiada 1. dvojkolo ligy LRU prívlač - preteky divízie a juniorskej súťaže. 

 

Účastníci pretekov: 

 

DIVÍZIA 

1. SRZ MsO Bratislava 1 B 

2. SRZ MO Svidník 

3. SRZ MsO Košice B 

4. SRZ MO Drahovce A – Sports V.K. 

5. SRZ MO Púchov B 

6. SRZ MsO Piešťany C – Radical fishing 

 

Juniori 

1. SRZ MO Drahovce B – Sports V.K. 

2. SRZ MO Drahovce C – Sports V.K. 

3. SRZ MsO Bratislava 1 C 

4. SRZ MsO Bratislava 1 D 

 

Termín konania:  3. - 4.7. 2010 

 

Miesto konania: čiastkové povodie Váhu od ústia Jalšovského potoka pri obci Jalšové po 

ústie Ratnovského potoka pri obci Sokolovce (Váh č.5 revír 2-4400-1-1 )  

Príchod k miestu konania je od obce Drahovce! 

Náhradná trať :  jazero Važina: 2-4130-1-1 

 

Organizačný štáb: 

Riaditeľ pretekov:    

Garant Rady SRZ:   Ing. Marián Weber (0908/677 262) 

Hlavný rozhodca:   Gabriel Beňo (0907 041646) 

Sektoroví rozhodcovia:   zabezpečí SRZ MO Drahovce 

Technický vedúci:   Peter Augustín  (0907 038507) 

Bodovacia komisia:   zabezpečí SRZ MO Drahovce 

Zdravotné zabezpečenie:  Ďugelová Alžbeta 0907045168 

 

Technické pokyny: 

Preteká sa v disciplíne LRU – prívlač, podľa všeobecných Predpisov pre športovú činnosť 

SRZ 2004 a ich doplnkov. 

 

Pretekárska trať: 

Váh č.5 revír 2-4400-1-1, voda RADY SRZ, patrí do celozväzovej povolenky. Pomaly tečúci 

úsek rieky s hĺbkou vody od 0.3m až 2m, štrkové dno. 

Výskyt ryby : boleň, jalec, zubáč, ostriež, šťuka, sumec , mrena, pstruh, biela ryba...  

Príjazd k pret. trati : Príjazd z Drahoviec – na  moste cez kanál doprava a na prvej odbočke 

prvá poľná cesta do ľava. 

Zraz účastníkov, registrácia tímov a pretekárov, losovanie: 2.7.2010 (piatok) od 18:00 do 

20:00 hod. v kancelárii MO SRZ Drahovce. 

 

 



 

 

Časový program: 

Sobota 3.7.2010:  

06:00 hod. nástup pretekárov 

06,00 – 07,00 hod. prezentácia, otvorenie pretekov,  

07,00 – 08,00 hod. presun pretekárov na pretekárske úseky, príprava pretekárov 

a kontrola totožnosti rozhodcami 

08,00 – 09,30 hod. 1. kolo divízie 1. časť 1. preteku 

09,30 – 10,00 hod. prestávka a presun pretekárov 

10,00 – 11,30 hod. 1 kolo divízie 2. časť 1. preteku 

11,30 – 13,00 hod. obedňajšia prestávka obedňajšia prestávka a presun pretekárov 

13,00 – 14,30 hod. 1. kolo divízie 1. časť 2. preteku 

14,30 – 15,00 hod. prestávka a presun pretekárov 

15,00 – 16,30 hod. 1. kolo divízie 2. časť 2. preteku 

18,30 žrebovanie 2. kola, zverejnenie výsledkov 1. kola pretekov 

 

Nedeľa 4.7.2010: 

06,00 – 06,30 hod. zraz pretekárov. 1 preteku pri pretekárskej trati. 

06,30 – 07,00 hod. presun pretekárov na pretekárske úseky, príprava pretekárov a             

kontrola totožnosti rozhodcami 

07,00 – 08,30 hod. 2.kolo divízie 1. časť 1. preteku 

08,30 – 09,00 hod. prestávka a presun pretekárov 

09,00 – 10,30 hod. 2. kolo divízie 2. časť 1. preteku 

10,30 – 12,00 hod. obedňajšia prestávka a presun pretekárov 

12,00 – 13,30 hod. 2.kolo divízie 1. časť 2. preteku 

13,30 – 14,00 hod. prestávka a presun pretekárov 

14,00 – 15,30 hod. 2 .kolo divízie 2. časť 2. preteku 

Od 16,30 hod. vyhlásenie výsledkov pretekov, záver.  

 

Záverečné ustanovenie 

- 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. 

- Brodenie je povolené. 

- V prípade kalamitnej vody si organizátor vyhradzuje právo zrušiť pretek, o čom budú vedúci 

družstiev a rozhodcovia telefonicky informovaní. 

- Bližšie informácie o preteku a tréningu podá: Weber Marián : 0908 677 262, Heler Jaroslav 

0905 640 287 

 

 

 

 



 

 

 

- Ubytovanie :  

v Maduniciach – reštaurácia Važinka (http://www.vazinka.sk mobil: 0905854956),  

v Červeníku - reštaurácia Miháliková (http://www.ubytovanie-mihalikova.sk  

                        tel: 0337342843),  

                    - ubytovňa Nika  http://www.cervenik.sk/?id_menu=20289,   

v Piešťanoch Benátky - 0337721189 

. 
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