
 XVI.Ročník „Memoriál Petra Cipka“ – Propozície 
MO SRZ Púchov si Vás dovoľuje pozvať na preteky v love rýb udicou, ktoré sa uskutočnia 

 

3.10.2021na VN Ihrište (3-5070-1-1) horný rybník, 
16. a 17.10.2021 na VN Ihrište (druhý a tretí pretek-len pre členov MO SRZ Púchov). 

Pri zakúpení lístka na prvý pretek dostanú členovia MO SRZ Púchov automaticky aj lístok na druhý a tretí 
pretek.Max. počet miest je 250 až 270 podľa stavu vodnej hladiny.Číslovanie bude prevedené po losovaní 
v sobotu 2.10. o 16.30 hod (tzn. miesto č.1 bude pri hrádzi, alebo v neresisku na strane od kontajnera) 
Propozície: 
Čas lovu :7,00 hod – 12,00 hod 
Vyhodnotenie a losovanie tomboly :12,30 – 13,30 hod 
Spôsob lovu: loví sa na 1 prút s navijakom 
Miesto lovu:3.10.2021- podľa čísla štartovného lístka, 16. a 17. 10. 2021-ľubovoľné  /privlastnené úlovky si loviaci 
zapíše do záznamu o úlovkoch. Druhý a tretí pretek nebude samostatne vyhodnotený/ 
Štartovný lístok :10 eur                    Každý pretekár je povinný dodržiava ť hygienické predpisy pod ľa 
Tombola : 0,50 eur                             aktuálneho nariadenia Úradu verejného zdravotníctva  SR, ktoré   
Riaditeľ pretekov :Rastislav Šajdák                budú zverejnené  pred pretekmi!  
Hlavný rozhodca :Ing. Miloš Šerý 
Spôsob lovu :Loví sa na 1 rybársky prút s navijakom, pretek je bodovací. Vyhráva pretekár s najvyšším počtom bodov.  

Pri rovnakom súčte bodov rozhoduje skorší čas ulovenia prvej ryby. Bodované mierové ryby – kapor, lieň, amur (1 cm = 1 bod) a pstruh 

akejkoľvek veľkosti (30 bodov).    Lov na rybku, prívlač, muškárenie je zakázaný.Loviaci si môže počas pretekov privlastniť 2 ks kapra 

do 65 cm, alebo 1 ks kapra do 65cm a 3 pstruhy, alebo 4 pstruhy. Kapor 65cm a viac musí byť pustený späť. V ostatných prípadoch je 

loviaci povinný dodržiavať Zákon o rybárstve a Vykonávaciu vyhlášku . 

Registrovaní pretekári v LRU plávaná a feeder nebudú hodnotení. Kŕmenie je povolené5 min pred začiatkom preteku. 

Občerstvenie pre pandemické opatrenia nebude .Každý pretekár loví na vlastné riziko !     Predpredaj štartovných lístkov 27.9. a 

30.9.2021od 16.00 do 17.00 hodv oplotenom areáli Hor. Kočkoviec pod privádzačom a na mieste pred 1.pretekom.  

www.puchovskyrybar.wbl.sk                                                                       Výbor MO SRZPúchov 


