
 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

PROPOZÍCIE 

 

2. ročníka 

jazerných pretekov 

 

O Pohár predsedu MsO Žilina v LRU - Mucha 

 

konaných dňa 4.10.2020 

    



Organizačný výbor: 

Riaditeľ pretekov:             Ing. Juraj Staško 

Garant RADY SRZ:            Ing. Peter Tomko 

Garant MsO Žilina:          Ladislav Horčičák 

Hlavný rozhodca:             Mgr. Jana Leibiczerová 

Technický vedúci:             Milan Martinove 

Sektorový rozhodca:       určí MsO SRZ Žilina 

Bodovacia komisia:         Marek Kňaze, Michal Leibiczer 

Lekárska služba:               112  

Prezentácia:                      Marek Kňaze 

Technické informácie: 

Každý pretekár je povinný dodržiavať hygienické predpisy podľa aktuálneho nariadenia Úradu verejného 

zdravotníctva SR, ktoré budú zverejnené  pred pretekmi.  

 Druhý ročník jazerných pretekov O Pohár predsedu MsO Žilina v LRU - Mucha, sú 
pretekmi podľa ustanovení Pretekárskeho a Súťažného poriadku SRZ a jeho doplnkov, 
LRU – Mucha.  

 Preteky sú zaradené do bodovania RMS. 

 Preteky sa uskutočnia na revíre číslo 3-2240-1-1 Materiálová jama Celulózka, dňa 
4.10.2020 (nedeľa),  podľa stanoveného časového harmonogramu pretekov. 

 Od 27.9.2020 je pretekárom zakázaný tréning na pretekárskej trati. 

 Zraz pretekárov je dňa 4.10.2020 v Žiline – Materiálová jama Celulózka. GPS súradnice 
viď. mapka. 

 Štartovné na pretekára je 10,-€.  Záväzné prihlášky s úhradou štartovného je potrebné 
zaplatiť prevodom na účet IBAN: SK7483300000002400829562  najneskôr do 
27.9.2020. Do poznámky uviesť mená pretekárov. Kontaktné telefónne číslo +421 948 
191 415 (Marek Kňaze). 

 Zoznam pretekárov je možné zaslať aj na emailovú adresu  klubpotocnik@gmail.com. 

 Počet pretekárov je obmedzený na 60. 

 Preteká sa podľa súťažných pravidiel SZŠR pre LRU–mucha  a aktuálnych modifikácií pre 
rok 2020. 

Športový rybársky pretek je usporiadaný podľa zákona 216/2018 Z.z. § 20 a vykonávacej 
vyhlášky 381/2018 § 15. 

 

 Časový harmonogram pretekov: 

• 6:00 – 6:30       prezentácia 

• 6:30 – 6:45       nástup pretekárov 

• 6:45 – 7:45       losovanie a odovzdávanie bodovacích preukazov 

• 7:45 – 8:00       príprava na preteky a presun na stanovištia 

• 8:00 – 9:30       I. kolo (vrátane posunu) 

• 9:30 – 9:45       presun na stanovištia 

• 9:45 – 11:15     II. kolo (vrátane posunu) 

• 11:15 – 12:45   prestávka na obed (nie je zabezpečený) 

• 12:45 – 13:00   presun na stanovištia 

• 13:00 – 14:30   III. kolo (vrátane posunu) 

• 14:30 – 14:45   presun na stanovištia 

• 14:45 – 16:15   IV. kolo (vrátane posunu) 

• 16:15 – 17:15   spracovanie výsledkov 

• 17:15 – 17:30   vyhlásenie výsledkov 

 Na trati sa vyskytujú  šťuka severná, zubáč veľkoústy, podustva severná, kapor rybničný, 
lieň sliznatý, pstruh dúhový a ďalšie hospodársky menej významné druhy.  

 Bodované ryby, podľa pravidiel LRU - Mucha. 

 Náhradná trať nie je stanovená. Pri nevhodných poveternostných podmienkach sa 
preteky odkladajú. 

 Pretekár preteká na vlastné nebezpečie.  

 Dĺžka podberáku je povolená do 3 metrov. 

 V prípade búrky sa preteky prerušia na čas nevyhnutný. 
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 Posun pretekárov prebehne v polovici každeho súťažneho kola v momente zaznenia 
zvukového signálu. Od tohoto momentu MUSÍ pretekár uvoľniť súťažné miesto 
prichádzajúcemu pretekárovi. O koľko miest sa budú pretekári posúvať počas súťažného 
kola bude určené pri losovaní na základe počtu prihlásených pretekárov. Spolu s 
pretekárom sa posúva aj jemu priradený (uvedený na bodovacom lístku) rozhodca.  

 Všetci pretekári musia mať platné štátne rybárske lístky , bodovací preukaz slúži ako 
povolenie na rybolov. 

Vyhodnotenie úlovkov: 

Bodovanie úlovkov bez merania úlovkov. Každý pretekár si dá zmerať a zapísať dĺžku prvej platnej 

ryby a ďalšej pretekárom zvolenej platnej ryby. Platí pre každé kolo. 

Pokyny pre meranie: 

Pokiaľ chce pretekár hodnotiť ulovenú rybu (bez  merania), musí ju podobrať do podberáku a v 

ňom ukázať rozhodcovi, ktorý ju potvrdí ako hodnotiteľnú a v podberáku pustiť späť do vody. Na  

rybu  sa zbytočne nesiaha a nedáva na zem. Do bodovacieho lístka zapisuje rozhodca každú 

hodnotiteľnú rybu ako 1 kus s uvedením druhu ryby a to vždy na nový riadok. Každý zápis 

potvrdzuje pretekár svojim podpisom. Pri meraní sa ryba meria v sieťke podberáku pre  

zamedzenie poškodenia, meranie vykoná rozhodca. 

Mapka miesta konania: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Výbor MsO SRZ Žilina a MK Potočník Vám praje príjemný športový zážitok.  

Petrov zdar! 


