
Detské rybárske preteky 2017

8.5.2017 (pondelok
                                  

Propozície: 

6,00 – 6,50 hod Prezentácia pretekárov /zraz pri kontajneri 

6,50 – 7,00 hod Vnadenie rýb 

7,00 – 11,00 hod Samostatný pretek v LRU

11,00 – 12,00 hod Vyhodnotenie a odmeňovanie

 

Spôsob lovu: Na položenú a na plavanú 

Spôsob bodovania:  - Ušľachtilé ryby (Kapor, lieň

- biela ryba – 1 ks –

 

Preteká sa podľa zákona č.139/2002 Z.z. a

preteku môže byť predlžený, prípadne skrátený. Na regulérnosť preteku budú dohliadať poverení rozhodcovia. 

S prípadnými pripomienkami sa treba obrátiť

a uvoľňovač háčikov. 

Pretekár si môže ponechať 2 ks kapra, prípadne 2 ks inej nechránenej 

záznamu o úlovkoch. Pri použití feeder udice mus

Lov na bič a ani lov do čereňa nie je povolený!

Súťažiaci sa po prezentácií odoberú na lovné miesta /

Každý zúčastnený pretekár pri prezentácií obdrží účast

budú odmenení diplomom a pripravenými 

Detské rybárske preteky 2017
MO SRZ Púchov a vedúci krúžkov mladých rybárov si Vás dovoľujú

pozvať na detské preteky v love rýb udicou, ktoré sa uskutočnia

8.5.2017 (pondelok) na Štrkoviskách Odhánky (3
                                  preteká sa na odhánkach č.2-3-4 (Od Váhu) 

6,50 hod Prezentácia pretekárov /zraz pri kontajneri – odhánka č.1/ 

LRU 

odmeňovanie pretekárov 

Kapor, lieň) – každý cm 1 bod 

– 2 body. 

zákona č.139/2002 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č.185/2006 Z.z. Preteky sa konajú za každého počasia a

preteku môže byť predlžený, prípadne skrátený. Na regulérnosť preteku budú dohliadať poverení rozhodcovia. 

sa treba obrátiť na riaditeľa preteku. Pretekár musí používať pri zdolávaní rýb podberák 

Pretekár si môže ponechať 2 ks kapra, prípadne 2 ks inej nechránenej ryby. Ponechaný úlovok je povinný zapísať do 

úlovkoch. Pri použití feeder udice musí byť smer lovu kolmo na breh. 

povolený! 

Súťažiaci sa po prezentácií odoberú na lovné miesta /sú ľubovoľné/. Chytá sa na odhánkach č.2,3,4 a

Každý zúčastnený pretekár pri prezentácií obdrží účastnícky list, bodovací preukaz a občerstvenie (zdarma).Najúspešnejší 

pripravenými hodnotnými cenami. 

Detské rybárske preteky 2017 
dovoľujú 

love rýb udicou, ktoré sa uskutočnia 

) na Štrkoviskách Odhánky (3-4161-1-1) 
 

vykonávacej vyhlášky č.185/2006 Z.z. Preteky sa konajú za každého počasia a čas 

preteku môže byť predlžený, prípadne skrátený. Na regulérnosť preteku budú dohliadať poverení rozhodcovia. 

preteku. Pretekár musí používať pri zdolávaní rýb podberák 

úlovok je povinný zapísať do 

sa na odhánkach č.2,3,4 a len zo strany od Váhu. 

občerstvenie (zdarma).Najúspešnejší 


