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II. Dvojkolo (3., 4.) 
Svidník - Ladomírka 

 

4. 9. – 5. 9. 2010 

 

 

 



 

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

usporiada 2. dvojkolo divízie LRU – prívlač. 

 

Účastníci pretekov: 
 

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 

6/   SRZ MsO Piešťany – Radical fishing 

 

Termín konania:  4.-5. 9. 2010 

 

Miesto konania: Ladomírka č.1 – revír číslo 4-1170-4-1 : Čiastkové povodie rieky 

Ladomírka od ústia v meste Svidník po ústie miestneho potoka 

Kapišovka pri rýchlostnej ceste. 

                                                Revír pstruhový. 

Voda MO SRZ Svidník 

                                                 

                                               Náhradná trať : 

VN Vyšný Orlík – revír číslo 4-3980-1-1 : Vodná plocha nádrže pri 

obci Vyšný Orlík.  

                                               Revír mimopstruhový. 

 

Organizačný štáb: 

Riaditeľ pretekov: Mgr. Jozef Baslár,  Predseda MO SRZ Svidník 

Garant Rady SRZ:        Hatala Richard  

Hlavný rozhodca: Balaďa Karol 

Sektoroví rozhodcovia: Dodá MO SRZ Svidník 

Technický vedúci:                  Miga Zdenko  

Bodovacia komisia: Giňovský Ján, 

Zdravotné zabezpečenie: MUDr. Hlivjaková Ingrid, MUDr. Stramba Sergius  

 

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

SRZ 2004 a Súťažných pravidiel LRU-Prívlač z r. 2009. 

 

Pretekárska trať:   

Rieka Ladomírka, číslo revíru 4-1170-4-1,voda MO SRZ Svidník nepatrí do celozväzovej 

povolenky.  Šírka rieky cca. 20 m. Pretekať sa bude na ľavom (v smere toku)  brehu rieky . Trať 

začína na sútoku s Ondavou a pokračuje v smere proti prúdu štyrmi sektormi po 6 pretekárskych 

stanovíšť á 100+ m každé stanovište. 

Voda je približne rovnaká  po  celom pretekárskom úseku.  

Dno je štrkovité. Breh je prevažne štrkovitý alebo hlinený a zatrávnený, miestami zarastený, ale je 

možný prístup na pretekársku trať. Hĺbka je v rozmedzí 0,2-1,5 metra. 

Výskyt ryby : Pstruh potočný, pstruh dúhový, jalec hlavatý, mrena, biela ryba... 

Nakoľko sú na niektorých miestach brehy zarastené, je POVOLENÉ BRODENIE. 

 



Náhradná trať: VN Vyšný Orlík – revír číslo 4-3980-1-1 : Vodná plocha nádrže(4ha) pri obci 

Vyšný Orlík. Revír mimopstruhový. Rybník ma rovnaké dno, štrkové, breh je 

porastený trávou. Hĺbka rybníka od 0,5-4 metre. Brodenie zakázané. Ak sa 

pretek na Ladomírke neuskutoční, tak sa bude bodovať ako mimopstruhová 

voda.Ak sa preruší pretek, prípadne presunie po prvom dni, tak bodovanie 

bude ponechané ako na pstruhovom revíry. Prípadne po dohode s kapitánmi 

tímov.    

Tréning na trati: 

Možnosť vykonávať tréning v dĺžke celej trate po zakúpení hosťovacej povolenky u pána 

Giňovského. Vykonávanie tréningu na plánovanej pretekárskej trati určenej propozíciami je 14 dní 

pred pretekmi zakázané. Druhá tréningová trať je Ondava, do ktorej sa rieka Ladomírka vlieva. 

Druhá tréningová trať patrí medzi celozväzové mimopstruhové revíry, ale má takmer rovnaký 

charakter ako Ladomírka v mieste pretekárskej trate. 

 

Zraz účastníkov:      

 3.9.2010 (piatok) o 18:00 hod. Zraz účastníkov, kontrola účasti družstiev a súťažiacich, 

odovzdanie bodovacích preukazov, prezentácia a žrebovanie 1.pretekov. Miesto zrazu bude 

miestnosť v ubytovni.   

4.9.2010 (sobota) od 6:00 hod. Zraz účastníkov je na Parkovisku pri hlavnej ulici. Je možné 

tu nechať autá a ďalej ísť pešo po násype, alebo autami sa dostať na iné stanovišťa.   

 

Mapa pretekov:    

  

 
 

Mapa pre mesto Svidník a ubytovanie a predpokladaný zraz. Druhá mapa pre trať preteku 

a náhradnú trať.  



 
 

Bodovanie rýb: 
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: 
 

na pstruhových vodách 

Pri ulovení hodnotených rýb akejkoľvek dĺžky a ostatných druhov rýb nad 

20 cm: 

1 ryba 1 bod 

 

Alternatíva pre náhradnú trať. 

na kaprových vodách: 

1. Pri ulovení hodnotených rýb: 

0-9,9 cm 0,1 

10-14,9 1,0 

15-19,9 1,5 

20-24,9 2,0 

25-29,9 2,5 

30-34,9 3,0 +1 

35-39,9 3,5 +1 

40-44,9 4,0 +1 bod 

Analogicky ďalej. Pri rybách nad 30 cm(vrátane) je za rybu pridelený jeden 

bonusový bod (napr. v kategórii 30-34,9 dostane pretekár za ulovenú rybu 3,0 

+ 1 bod t.j. 4,0 body). 

Doneste si korýtka pre prípad náhradnej trate. 

 

Časový program: 
Piatok: 19,00 – 21,00 hod. kontrola účasti družstiev a súťažiacich, odovzdanie bodovacích preukazov, 

prezentácia a žrebovanie 1.pretekov. 

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 

príslušné družstvo. Ak sa zástupca družstva neohlási v tomto termíne, nemôže družstvo nastúpiť 

na preteky. 



Sobota:  

06,10 – 06,30 hod. Nástup súťažiacich, otvorenie súťaže, 

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

07,00 – 08,30 hod. 1.preteky – 1. časť 1.kola, 

08,30 – 09,00 hod. prestávka a posun pretekárov na 2. časť 1. kola, 

09,00 – 10,30 hod. 1. preteky – 2. časť 1. kola, 

10,30 – 12,30 hod. výmena pretekárov a rozhodcov, prestávka na obed, 

12,30 – 13,00 hod. príprava pretekárov na 1. časť 2. kola, 

13,00 – 14,30 hod. 1. preteky– 1. časť 2. kola, 

14,30 – 15,00 hod. prestávka a posun pretekárov na 2. časť 2. kola, 

15,00 – 16,30 hod. 1. preteky – 2. časť 2. kola, 

20,00 – 21,00 hod. oznámenie priebežných výsledkov, žrebovanie 2. pretekov, odovzdanie bodovacích 

preukazov. 

Nedeľa: 

06,00 – 06,30 hod. Presun pretekárov na pretekárske úseky, 

06,30 – 06,45 hod. príprava pretekárov, 

06,45 – 08,15 hod. 2. preteky – 1. časť 1. kola, 

08,15 – 08,45 hod. prestávka a posun pretekárov na 2. časť 1. kola, 

08,45 – 10,15 hod. 2. preteky – 2. časť 1. kola, 

10,15 – 11,00 hod. výmena pretekárov a rozhodcov, príprava na 1.časť 2. kola, 

11,00 – 12,30 hod. 2. preteky – 1. časť 2. kola, 

12,30 – 13,00 hod. prestávka a posun pretekárov na 2. časť 2. kola, 

13,00 – 14,30 hod. 2. preteky – 2. časť 2. kola, 

14,30 – 15,30 hod. obed , 

15,30 hod. vyhlásenie výsledkov. 
 

Záverečné ustanovenie 
- Všetci pretekári musia  mať platné registračné preukazy a preukazy člena SRZ. 

- Vedúci družstva musí na požiadanie predložiť potvrdenú súpisku družstva. 

- Pri pochybnosti totožnosti, musí pretekár predložiť občiansky preukaz.  

- Preteká sa za každého počasia. Všetci pretekári konajú na vlastné nebezpečie. V prípade búrky 

bude pretek prerušený a bude sa postupovať podľa čl.  5.2.6. súťažných pravidiel. 

- Tréning na vytýčených tratiach je možný podľa čl . 5.1. súťažných pravidiel. 

- Tréning na pretekárskej trati je možný do 21.8.2010. 

- Ubytovanie je rezervované na akciu „Rybárske preteky „ v ubytovni vo Svidníku ( 500 m od 

Ladomírky, 100 metrov od Ondavy) 

- Kontakt  pre objednávky ubytovania  vo Svidníku je  

http://www.levneubytovani.net/slovensko/okres-svidnik.php?lg=sk  

tel: +421 907 940 406, +421 54 7882 170, +421 7882 171 

cena za jednu noc za osobu 7 Eur. Treba nahlásiť vopred. 

- Alternatívne ubytovanie na súkromí Ubytovňa Kružlová. Tel: +421 917 430 201 

- Ubytovanie si každé družstvo objednáva samo. 

- Tréning na pretekárskej trati je možný do 22.9.2010. 

-     Bližšie informácie o preteku a tréningu podá:   Varchula Marek  +421908300944 

       Miga Zdenko      +421905971162  

                  Giňovský Ján      +421907689292 

 

 

 

Veľa úspechov pri pretekoch. 

       Ing. Ferdinand Baláž, v.r.  

                                 tajomník 
 

http://www.levneubytovani.net/slovensko/okres-svidnik.php?lg=sk

