
 

 

 

Slovenský rybársky zväz, Rada 
 

 

Propozície 
 

I. liga LRU - prívlač 
 

03 – 04. 07. 2010 
Dubnica nad Váhom 

 
 
 
 
 
 



 Podľa plánu športovej činnosti na rok 2010 Rada SRZ v spolupráci s MsO 
SRZ Dubnica nad Váhom usporiada 1. dvojkolo 1.ligy LRU – prívlač.  
 
Účastníci pretekov: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termín konania:   03 – 04.07. 2010 

 

Miesto konania:   Váh č. 9, revír č. 3-4570-1-1,  čiastkové povodie rieky Váh od 
diaľničného privádzača Nemšová – Dubnica n/V po hydrocentrálu 
v Ladcoch. 

                                 

Organizačný štáb: 

Riaditeľ pretekov:                          Jozef GREGORÍK 

Garant rady SRZ:                           Richard HATALA 

Hlavný rozhodca:                          Ladislav MESZÁROS      

Sektoroví rozhodcovia:                  Ladislav SUPÁK, Peter HRUŠKA 

Technický vedúci:                         Vlastimil TĚŠICKÝ      

Bodovacia komisia:                       Ondrej GAVENDA,  Štefan CUCÍK           

Zdravotnícke zabezpečenie: Zabezpečí MsO SRZ Dubnica nad Váhom, stanovisko 

pri sektore C,D   v prípade potreby volať MUDr. Jana Bolebruchová, tel. číslo 
0905/836373, 0908/710388,  uviesť sektor, miesto a stručný popis stavu.  

Poradie 
Organizácia                          

SRZ MO-MsO 

1. Liptovský Mikuláš 

2. Piešťany 

3. Trenčín  

4. Dubnica nad Váhom 

5. Púchov 

6. Ružomberok 

7. Senec 

8. Želiezovce 

9. Žilina 

10. Kysucké Nové Mesto B 

11. Vranov nad Topľou 

12. Kysucké Nové Mesto A 



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

športovú činnosť SRZ II. vydanie z roku 2004, doplnku č.1/2005 a Súťažných 
pravidiel LRÚ – prívlač vydaných doplnkom č.3/2009 a schválených radou SRZ dňa 
15.01.2009 s účinnosťou od 01.01.2009.  

 

Brodenie povolené. Vstup na ostrovy povolené. 

Zákaz používania sieťky k prechovávaniu úlovku.  

 
Zoznam hodnotených druhov rýb a ich bodovanie 
Sumec, hlavátka, zubáč (všetky druhy), šťuka, boleň, ostriež, jalec (všetky druhy), 
pstruh (všetky druhy), sivoň, lipeň, úhor, mieň, ostračka, sumček, slnečnica, mrena, 
kolok (všetky druhy), býčko (všetky druhy), hrebenačka (všetky druhy), hlaváč 
(všetky druhy)  sú hodnotené nasledovne: 
 

Bodovanie úlovkov :  ako na kaprových vodách 

1.Pri ulovení hodnotených rýb: 

  0-  9,9 cm                                                          0,1      bod     
10-14,9 cm                                                          1,0      bod 
15-19,9 cm                                                          1,5      bod 
20-24,9 cm                                                          2,0      bod 
25-29,9 cm                                                          2,5      bod 
30-34,9 cm                                                          3,0 +1 bod  
35-39,9 cm                                                          3,5 +1 bod  
40-44,9 cm                                                          4,0 +1 bod 
 
Analogicky ďalej. Pri rybách nad 30cm (vrátane) je za rybu pridelený jeden 
bonusový bod (napr. v kategórii 60-64,9cm dostane pretekár za ulovenú rybu 6 + 1 
bod t.j. 7 bodov). 

 
2.Ostatné druhy rýb: 
- nad 20 cm dĺžky (vrátane)   1 bod      

 

Pretekárska trať: Váh č.9, čiastkové povodie rieky Váh. Pretekárska trať je 

charakteristická prevažne rýchlo prúdiacou vodou s hĺbkou  0,2 – 2 m, dno je 
štrkovité, miestami pokryté riasami. 

Sektor A a B: čiastkové povodie rieky Váh č.9 medzi obcami Prejta a Ilava (pozri 
Príloha č.1). 

Sektory C a D: čiastkové povodie rieky Váh č.9 pri obci Tunežice (pozri Príloha č.1) 

 



Náhradná trať: čiastkové povodie rieky Váh č.9 - Vážsky kanál medzi 

hydrocentrálou Ilava a hydrocentrálou Ladce 

 

Výskyt rýb: všetky druhy jalcov, ostriež, boleň, mrena, šťuka, zubáč, sumec, úhor, 

pstruh potočný, pstruh dúhový, sivoň, podustva, nosáľ, pleskáč, plotica, kapor. 

 

Zraz účastníkov:  02.07.2010 o 18:00 v reštaurácii Aeroklub Dubnica nad Váhom, 

letisko Slávnica č.8, 018 54 Slávnica (pozri Príloha 1). 

 

Časový harmonogram: 

02.07.2010 Piatok: 18,00 – 20,00 hod.   prezentácia a žrebovanie sektorov                                                                       
                                                                 1. preteku - Reštaurácia - letisko Slávnica                                                           
03.07.2010 Sobota:06,30 – 06,40 hod    nástup súťažiacich a otvorenie súťaže 
                                 06,40 – 07,15 hod   kontrola účasti družstiev  a súťažiacich,                                    
                                                                 odovzdanie  bodovacích  preukazov  

                        07,15 – 07,45 hod.  presun pretekárov na pretekárske úseky 
          07,45 – 08,00 hod.  príprava pretekárov a kontrola totožnosti 

rozhodcami 
          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, prestávka na obed 
                                                         Reštaurácia - letisko Slávnica 
                        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 

 
04.07.2010 Nedeľa: 06,15 – 06,45 hod.  presun pretekárov na pretekárske úseky 

                         06,45 – 07,00 hod.  príprava pretekárov 
           07,00 – 08,30 hod.   2. pretek – 1. časť  1.kola 

           08,30 – 09,00 hod.   prestávka a posun pretekárov na 2. časť 1. kola 
           09,00 – 10,30 hod.   2. pretek – 2. časť  1. kola 
           10,30 – 11,30 hod.  výmena pretekárov a rozhodcov, príprava na 1.časť    
                                                         2.kola 
           11,30 – 13,00 hod.  2. pretek – 1. časť  2. kola 

           13,00 – 13,30 hod.  prestávka a posun pretekárov na 2. časť 2. kola 
           13,30 – 15,00 hod.  2. pretek – 2. časť  2. kola 
                         15,00 – 16,00 hod.  obed - Reštaurácia -letisko Slávnica  

                        16,00 hod.  vyhlásenie výsledkov 
    

Ubytovanie: Ubytovanie a strava pre účastníkov a štáb je zabezpečené v ubytovni 

Aeroklub Dubnica nad Váhom, letisko Slávnica č.8, 018 54 Slávnica (pozri Príloha 1). 
Podrobnosti o ubytovaní a strave poskytne p. Patrik Slosiar na tel. č.  0903 200 886. 



 
Záverečné ustanovenia: 
 

 Všetci pretekári musia mať platné registračné preukazy a preukazy člena 
SRZ. 

 Vedúci družstva musí na požiadanie predložiť potvrdenú súpisku družstva. 

 Pri pochybnosti o totožnosti musí pretekár predložiť občiansky preukaz 

 Preteká sa za každého počasia. Všetci pretekári pretkajú na vlastné 
nebezpečenstvo. V prípade búrky bude pretek prerušený a bude sa 
postupovať podľa čl. 5.2.6. súťažných pravidiel. 

 Tréning na trati je možný podľa čl. 5.1.1. súťažných pravidiel. 

 Bližšie informácie : Vlasto Těšický          tel.č. 0903 414 365 
                                     Braňo Waldecker     tel.č. 0903 584 562 
                                     Peťo Klimovský        tel.č. 0910 685 389 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MsO SRZ Dubnica nad Váhom želá príjemný pobyt  
 a praje veľa úspechov pri pretekoch. 


