
MO SRZ v Púchove Vás pozýva na feedrový pretek 

 

O pohár rieky VÁH  
26. mája 2019 

 

Miesto: Váh č. 10, 3 – 4580 – 2 – 1 

 

 

 

 



Propozície: 

Termín: 26. máj 2019 

Počet pretekárov: maximálny počet 45 pretekárov 

Riaditeľ preteku: Mgr. Pavol Kadlec 

Hlavný rozhodca: Peter Luhový 

Bodovacia komisia: Mgr. Pavol Kadlec, Peter Luhový 

Zdravotnícke zabezpečenie: V prípade potreby 112 

Prihlasovanie na pretek: prihlášku s menom, priezviskom, adresou, a 
telefonickým kontaktom, zaslať do 24. mája 2019  e – mailom na:      
pavolkadlec@atlas.sk 

Časový rozpis: 

Zraz pretekárov: 12,30 hod. 

Losovanie a príchod na miesto lovu: 12,45 – 13,00 hod. 

Príprava lovného miesta: 13,00 – 13,50 hod. 

Vnadenie: 13,50 – 14,00 hod. 

Pretek: 14,00 – 18,00 hod. 

Vyhodnotenie preteku: 19,00 hod. 

Bodovanie:  

Medzi bodované ryby sa nebude počítať Belička európska, ostatné ulovené ryby sa bodujú 
systémom jedna ryba = 1 bod. Každá ulovená ryba bude nahlásená susednému pretekárovi, 
ktorý potvrdí ulovenie ryby. Ulovená ryba musí byť ihneď po zdolaní, s najväčšou 
opatrnosťou vrátená do vody. Loviaci si zapíše ulovenú rybu do bodovacieho preukazu a bude 
pokračovať v love. Každý pretekár si zodpovedá za svoj bodovací preukaz, ktorý po ukončení 
preteku musí ihneď odovzdať hlavnému rozhodcovi. 

Technické pokyny: 

Športový rybársky pretek je usporiadaný podľa zákona 216/2018 a vykonávacej vyhlášky 
381/2018 §15. Preteká sa v disciplíne LRU – feeder podľa predpisov pre športovú činnosť 
a doplnkov platných od 2. 2. 2019. Množstvo krmiva rastlinného pôvodu je stanovené na 12 
litrov. Patentka sa nesmie používať. Množstvo návnad živočíšneho pôvodu je 2 litre. 

 

 



Spôsob lovu: 

Každý pretekár loví iba na jeden feedrový prút opatrený navijakom. Maximálna dĺžka prútu je 
450cm od konca rúčky po posledné očko, s jedným náväzcom a jedným jednoháčikom. 
Maximálna veľkosť háčika je č.10. Minimálna dĺžka náväzca je 50 cm, meria sa od konca 
krmítka po koniec oblúčika háčika. Celý systém musí byť priebežný. Je zakázaný paternoster! 
Pripravených môže byť viacero prútov. Prút na ktorý pretekár loví, musí byť opretý aspoň 
o jeden pevný bod. Nad vodnou hladinou môže byť umiestnený len jeden prút. Je povolené 
používať pomocné terčíky. Vnadenie povolené výhradne feedrovým košíkom.. Plávajúca 
nástraha a method feeder je zakázaný. 

Povinná výbava: 

Každý pretekár musí mať pri sebe pean, podberák. 

Záverečné ustanovenia: 

• Pretek sa uskutoční za každého počasia. V prípade búrky sa pretek 
ukončí. 

• Každý pretekár sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.  
• Pretekár je povinný sa riadiť propozíciami a dodržiavať ich. 
• Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií. 

Prístup na trať: 

Kruhový objazd pri Rožáku, prejsť cez cestný most smerom na železničnú 
stanicu. Hneď za mostom odbočiť doprava a pokračovať po miestnej 
komunikácii až k reštaurácii Hradisko. Pred reštauráciou je križovatka, odbočiť 
doprava a pokračovať po miestnej komunikácii až ku ochrannej hrádzi (kypa). 
Prejsť cez ochrannú hrádzu na poľnú cestu. Po cca 50m je parkovisko a zraz 
účastníkov. 

Kontaktné osoby : Mgr. Pavol Kadlec, 0908 287 306 

                              Peter Luhový, 0908 305 892 

 

 

MO SRZ v Púchove Vám praje veľa úspechov! 

 

 


