Otázky z testov z rybárskeho minima pre nových členov MO SRZ v Púchove

Ktorý zákon je účinný od 1. januára 2019 ?

Ktorá vykonávacia vyhláška dopĺňa zákon o rybárstve?
Užívateľ rybárskeho revíru môže minimálnu lovnú mieru rýb:

Ktoré orgány sú oprávnené kontrolovať výkon rybárskeho práva ?

Komu patrí rybárske právo ?

Kto môže loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch ?

Podľa účelu využitia rybárskych revírov sa vody členia na :

V koľkých základných organizáciach SRZ môže byť člen organizovaný ?

V chránenej rybárskej oblasti je zakázané :

Na pstruhových vodách je všeobecný zákaz lovu všetkých rýb v čase :

V kaprových stojatých vodách, odstavných ramenách a povrchových vodách umelo vzdutých v koryte
vodného toku je všeobecný zákaz lovu :

V lipňových vodách je všeobecný zákaz lovu všetkých rýb v čase :

V akom čase je zákaz loviť v kaprových vodách na prívlač a rybku ?

Loviť na prinesenú nástražnú rybku z iného revíru je :

Môžu si loviaci vyhradzovať miesta na lov ?

Aká je vzdialenosť medzi rybármi loviacimi na položenú ?

Na pstruhových vodách sa zakazuje používať ako nástrahu :

Počet vychádzok na pstruhové revíry v jednom kalendárnom týždni je :

Lovná miera kapra rybničného je:

Aká je najvyššia lovná miera kapra rybničného v našej organizácii?

Doba individuálnej ochrany pstruha potočného je :

Lovná miera pleskáča vysokého je :

Doba individuálnej ochrany kapra rybničného je :

Lovná miera úhora európskeho je :

Doba individuálnej ochrany zubáča veľkoústeho je :

Lovná miera pstruha potočného je :

Povolenie na rybolov a vyplnený celoročný sumár úlovkov je loviaci povinný odovzdať:

Doba individuálnej ochrany ostrieža zelenkavého je :

Lovná miera pstruha dúhového je :

Akého charakteru je členstvo v SRZ ?

Rybársky revír je :

Koľko najviac lososovitých rýb si môže loviaci ponechať v jednom dni ajkeď loví vo viacerých
rybárskych revíroch ?

Je dovolené ulovené ryby predávať alebo vymieňať ?
Prechovávanie ulovených rýb v živom stave je možné :

Kedy si zapisujem do záznamu o úlovkoch dátum a číslo rybárskeho revíru ?

Kde sa nachádzajú oznamy o zákaze lovu na danom revíry ( napr. po zarybnení ) ?

Pri spôsobe lovu na prívlač musia loviaci medzi sebou dodržať vzdialenosť :

Povinná výbava rybára pri love rýb je :

Loviaci si môže v jednom dni privlastniť najviac :

Lovná miera šťuky severnej je:

Lovná miera boleňa dravého je :

Lovná miera tolstolobika pestrého je :

Lovná miera pstruha dúhového je :

Aké podmienky platia pre občana, ktorý chce vstúpiť do SRZ ? (pozri prihlášku za člena SRZ)

Aká je povinnosť odpracovania brigád na revíroch SRZ pre držiteľov miestneho kaprového
povolenia?

Na ktorú skupinu členov MO SRZ sa nevzťahuje brigádnická povinnosť ?

Pod pojmom RYBY zákon č. 216 / 2019 Z. z rozumie :

K akému dátumu je rybár povinný odovzdať záznam o dochádzke ?

Aká je denná doba lovu na pstruhových vodách v mesiaci apríl ?

V akom čase je zákaz loviť v kaprových vodách na prívlač a rybku ?

Aké sú hlavné rozpoznávacie znaky kapra rybničného od karasa striebristého ?

Môžu loviaci používať pri love sonar ?

Aká je vzdialenosť medzi rybármi loviacimi na plávanú ?

V kaprových vodách sa môže loviť :

V kaprových vodách sa zakazuje loviť :

Lovná miera lipňa tymiánového je :

Lovná miera plotice červenookej je :

Lovná miera jalca hlavatého je :

Na akú dobu môže člen SRZ požiadať výbor MO SRZ o prerušenie členstva?

Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode:

V kaprových vodách je zakázané :

Aká je denná doba lovu na pstruhových vodách v mesiaci máj ?

Aké sú hlavné rozpoznávacie znaky , ktorými odlíšime hlavátku podunajskú od pstruha dúhového ?
V pstruhových vodách sa môže loviť :

Doba individuálnej ochrany lipňa tymiánového je :

Lovná miera mieňa sladovodného je :

Doba individuálnej ochrany podustvy severnej je :

Lovná miera pstruha jazerného je :

Lovná miera mreny škvrnitej je :

Aké množstvo pstruha potočného si môže loviaci privlastniť počas lovu na pstruhových vodách:
Koľko najviac kusov pstruha dúhového si môže loviaci privlastniť počas lovu na pstruhových vodách:

Môže loviaci na pstruhových vodách si privlastniť 2 kusy pstruha potočného a 2 kusy pstruha dúhového:

Koľko kusov ušľachtilých rýb si môžete privlastniť na jedno miestne, zväzové kaprové povolenie:
Medzi počet 40 kusov ušľachtilých rýb sa počíta aj pstruh potočný, pstruh dúhový, pstruh jazerný,
lipeň tymiánový:

Pred privlastnením ryby je loviaci povinný si overiť, či na danom rybárskom revíri nebola ustanovená
iná minimálna alebo maximálna lovná miera pre daný druh:

Pri ulovení a zapísaní do záznamu o úlovkoch 2 kusov pstruha potočného môžete pokračovať v love
a ešte uloviť 2 kusy pstruha dúhového, sivoňa

potočného:

Je povolená kombinácia ulovených rýb sumec veľký a zubáč veľkoústy:

Je povolená kombinácia ulovených rýb 1 ks sumec veľký a 3 ks pstruh dúhový:

Najmenšia lovná miera kapra rybničného v MO SRZ Púchov je?

Aká je najvyššia lovná miera kapra rybničného v MO SRZ Púchov?

Aká je lovná miera lieňa sliznatého v MO SRZ Púchov?

Aká je najmenšia lovná miera pstruha potočného na revíri 3 – 4580 – 2 – 1 Váh č. 10?

Aká je najmenšia lovná miera jesetera malého na revíri 3 – 2520 – 1 – 1 Nosicko – Kočkovský kanál?

Aká je najmenšia lovná miera pstruha dúhového na revíri 3 – 4580 – 2 – 1 Váh č. 10?

Je dovolené vchádzať osobným motorovým vozidlom medzi Odhánky?

Aká je lovná miera lieňa sliznatého na revíri 3 – 4030 – 1 - 1 Štrkoviská Horenická Hôrka?

Platí zákaz lovu od 1. 1. do 31. 5. na revíri 3 – 5070 – 1 – 1 VN Ihrište?

Môžu sa budovať trvalé prístrešky na revíroch našej organizácie?

Urči ryby na obrázkoch, ich najmenšiu lovnú mieru, dobu individuálnej ochrany, dobu lovu:

