
Podľa plánu odboru športovej činnosti LRU Mucha pre rok 2019, Rada SRZ 
v spolupráci so sekciou LRU Mucha usporiada dňa 18.05.2019 na vodnej nádrži 

 Palcmanská Maša, pohárový jazerný športový rybársky/muškársky pretek. 
 

                         

DEDINKY OPEN 2019  
                  
 

Termín konania:         18.05.2019 (sobota) 
 
Miesto konania:   VN  Palcmanská Maša 
                          Revír č. 4-3680-4-1  

                         86 ha 
Organizačný výbor: 
 

Riaditeľ pretekov: JUDr.Martin Sečanský  
Garant Rady SRZ :   Michal Leibiczer 
Technický vedúci :  Peter Bienek 
Hlavný rozhodca :  Balaďa Karol 
Sekt.rozhodcovia: Róbert Tököly, Juraj Tomajko 
Bodovacia komisia:  Peter Gašpar , Igor Hríbik 
Marketing:   PaeDr. PhDr. Ján Šrenkel 
Zdravotný dozor:  Judita Revúcka Lindáková, 

 
Kategória pretekov: 
Pretek je  pohárový, bodovaný v systéme RSM 2019, zaradený do systému kvalifikácie 
výberu reprezentantov pre rok 2020 (max. počet účastníkov je 48). 
 
Technické pokyny:  
Chytá sa muškárením z driftujúceho, nezakotveného a nebrzdeného člna s výnimkou použitia 
lodného padáka. V každom člne budú súčasne loviť dvaja pretekári, rozhodovať a veslovať im 
bude jeden rozhodca z radov pretekárov. Vodná nádrž bude rozdelená do dvoch sektorov: 
sektor A (SEVER) a sektor B (JUH) – detaily vid popis pretekárskej trate. Každý pretekár 
bude loviť 2 kolá po 2,5 hodine (1 kolo v sektore A a 1 kolo v sektore B) a 1 kolo bude 
rozhodovať v člne iným pretekárom. Každý pretekár môže mať v člne prichystaný k lovu len 
jeden prút, ostatné môže mať zložené a bez navijáku pri sebe v lodi. Samotný lov je povolený 
len v sede a je zakázané akékoľvek vnadenie či prikrmovanie pred a počas lovu. 
Pri zdolávaní ryby jedným z pretekárov nesmie druhý pretekár akýmkoľvek spôsobom 
prekážať zdolávaniu a na čas nevyhnutný k zdolaniu musí lov prerušiť. Rybu vylovuje primárne 
pretekár, môže však na vlastné riziko požiadať rozhodcu, aby tak vykonal za neho. Vylovujúci 
má možnosť vstať na dobu nevyhnutnú, avšak v tom prípade majú ostatní v člne za povinnosť 
zostať sedieť.  
Pri presune člna na iné miesto je lov zakázaný.  
V bezvetrí sa nesmú počas lovu používať veslá s jedinou výnimkou a to je po/otáčanie lode 
tzn. pokiaľ rozhodca na mieste otáča (čiastočne či úplne) loď a pretekár dodržiava pravidlo 
lovu výlučne v jemu náležiacej výseči, lov je povolený (napriek používaniu vesiel). 
Minimálna povolená vzdialenosť lodí od seba je 50 m (s výnimkou núdzovej situácie)!  
Pri nástupe do člnu je vždy pretekár s nižším vylosovaným číslom tzv. “komandujúci”, to 
znamená, že si môže zvoliť stranu na člne, určovať miesto a smer lovu, dávať pokyny 
veslujúcemu, vždy v súlade s pokynom pre smer lovu viď. obr. nižšie. Od polovice kola sa 
komandujúcim v lodi stáva druhý pretekár. V bezvetrí má komandujúci pretekár právo voľby,  
ktorú stranu budú obaja pretekári loviť.  
Pretekár má povinnosť pri love používať záchrannú vestu, ktorú si zabezpečuje sám. Ak to 
však nie je možné, je nutné požiadať o vestu organizátora pretekov mailom do 18.05.2019 na 
adrese: peterbienek1203@gmail.com a bude mu vesta zapožičaná bezplatne organizátorom.  
Pretekár môže používať podsedák v hrúbke do 10cm. Použitie padáka na spomalenie člna je 
povolené./ padáky sú zabezpečené organizátorov popr. si môžete doniesť vlastné / 
Vyplávanie člnov  z prístavu je možné najskôr 10 min. pred každým kolom pretekov. 

mailto:peterbienek1203@gmail.com


 
Ostatné pravidlá sú zhodné s pravidlami LRU Mucha podľa  pravidiel  pre športovú činnosť  
a  Modifikácie  pravidiel  pre  rok 2019.  
Upozornenie!  Loviaci sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona č.  216/2018 Z.z. 
o rybárstve ako aj vyhlášky č. 318/2018 Z.z.  / upoz.  zákaz použitia napodobenín iker 
 
Pokyn k smeru lovu : 

 
 
Časový harmonogram: 
 
05:30 - 06:30  prezentácia prihlásených pretekárov 
06:30 - 06:45  zahájenie pretekov 
06:45 - 07:00  odovzdanie bodovacích lístkov 
07:00 - 07:30  príprava pred pretekmi 
07:30 - 10:00  1.kolo pretekov 
10:00 - 10:45  prestávka na výmenu 
10:45 - 13:15  2 . kolo pretekov 
13:15 - 15:00  obedňajšia prestávka 
15:00 - 17:30  3. kolo pretekov 
17:30 - 18:30  vyhodnotenie výsledkov 
18:30              vyhlásenie výsledkov  
20:00  večera (nezahrnutá v štartovnom) 
20:30 „Muškársky večer“ prezentácie a diskusia na tému pretekárske muškárenie                   
 
Pretekárska trať 
VN  Palcmanská Maša 
Táto vodná nádrž sa nachádza pri obci Dedinky, na rieke Hnilec, ktorá vytvára na ústí do 
nádrže nádherný meander v krasovom území Slovenského Raja.   
 
Sektor A (SEVER) - je severná časť nádrže od zúženej časti pri klietkovom chove (vtok Hnilca) 
po boje, umiestnene cca. v polovici nádrže na úrovni hotela Priehrada 
 
Sektor B (JUH) - je južná časť nádrže od vyznačených  bojí v strede nádrže po teleso hrádze 
vodnej nádrže (mimo úseku celoročného zákazu lovu, ktorý je od boji vo vzdialenosti cca 100m 
od hrádze az po hrádzne teleso).  

  



 
 
Umiestnenie  štábu pretekov: 
Dedinky - požičovňa rekreačných člnov a plavidiel pri penzióne Zuzana  
 
Výskyt  rýb : 
Pstruh potočný, pstruh dúhový, sivoň americký, lipeň tymiánový, hlavátka podunajská, všetky 
druhy jalcov, plotica červenooká , červenica, ostriež, šťuka  
 
Bodované ryby: 
všetky lososovité (vrátane lipňa) ryby nad 18 cm 
 
Náhradná trať:      
Nie je určená. 
 
Záverečné ustanovenia: 
 

・ štartovné je 25,- Eur, / v cene je zapožičanie člnov, záchr. viest, padákov, obed 
a príspevok na cielené  zarybnenie pred pretekom 

・ sumu uhraďte prosím na účet IBAN : SK2411000000002914979664  
( 2914979664/1100 ), uveďte prosím aj menný zoznam pretekárov. Zároveň každú 
prihlášku prosím potvrdiť emailom na peterbienek1203@gmail.com 
  

・ štartová listina pretekárov nahrádza povolenie na rybolov a štátny rybársky 
lístok pre súťažiacich v čase konania preteku. 

・ Termín prihlášok je do 12.05.2019 , po tomto termíne, v prípade neúčasti  
štartovné prepadne v prospech usporiadateľa. Zaplatením štartovného, každý 
súťažiaci súhlasí s tým, že chytá na vlastné riziko !!! 

・ preteká sa za každého počasia, v prípade búrky sa postupuje podľa pravidiel pre 
športovú činnosť LRU – mucha, 

・ tréning na vytýčenej trati je možný do nedele12.05.2019 vrátane, s platným povolením 
na rybolov, po tomto termíne je pretekárska trať uzatvorená pre účastníkov 
pretekov, .vykonávanie lovu pretekármi je zakázané pod sankciou diskvalifikácie 

・ ubytovanie si každý zabezpečuje individuálne, kontaktná osoba p. Tököly Róbert - 
0918 591 702) 

- informácie o pretekoch:, Peter Bienek 0905 601 949, Martin Sečanský 0903 808 098                                    
 

 

PETROV ZDAR ! 


