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Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu  

Spišská Stará Ves 

 

 

 

POHÁR TROCH KORÚN 

ČERVENÝ KLÁŠTOR 

5. ročník 

      

 

 

 

 

V Červenom Kláštore, dňa sobota 24.apríl 2021 

 

 

 

Milí športoví priatelia! 

 
Dovoľujeme si Vás pozvať na Pohár Troch korún, na 5. ročník jazerného muškárenia. Želám Vám 

príjemný pobyt v našom kraji a príjemné športové zážitky. 
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Organizačný výbor:  
 
Riaditeľ preteku:      Ing. Rastislav Kováčik 

Hlavný rozhodca:      Ján Polák 

Technický vedúci:      Ján Kozub, ml. 

Sektorový rozhodca:     Ing. Anton Kanda 

Bodovacia komisia:     Ing. Anton Kanda 

Prezentácia:      Mgr. Monika Plevíková 

 

Zdravotný dozor:      RZP 112 

 

 

Technické údaje: 
 
1. 5. ročník Pohár Troch korún – LRU-mucha 

2. Koná sa 24.apríla 2021 P.V. VN Červený Kláštor 

3. Zraz pretekárov VN Červený Kláštor 

4. Výskyt rýb: PP, PD, Sivoň potočný 

5. Bodované ryby: podľa pravidiel LRU-mucha 

6. Štartovné: 20,00EUR 

7. Obed bude zabezpečený donáškovou službou v jednorazových obaloch 

 

 

Pretekári – prihlášky zaslať písomne alebo emailom. Štartovné musí byť uhradené najneskôr do 

22.4.2021 na adresu: Ing. Anton Kanda, Štúrova 254/40, 061 01 Spišská Stará Ves alebo na číslo 

účtu: SK04 0900 0000 0004 9361 7120 Email: anton.kanda@gmail.com. Pretekár bude 

zaregistrovaný až po úhrade štartovného !!! V správe pre adresáta uviesť čitateľne mená súťažiacich. 

Cena pretekára, ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia, prepadá usporiadateľovi. Nahlásený pretekár, ktorý 

neoznámi neúčasť do 23.4.2021 do 12:00 stráca nárok na vrátenie štartovného.  
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Časový rozvrh preteku: 

 

Sobota – 24.apríla 2021 

 

06:00 – 07:00  Testovanie pretekárov MOM AgT priamo na rybníku 

07:00 – 07:30  Prezentácia – losovanie 

07:30 – 07:45  Zahájenie 

07:45 – 08:15  Presun na vylosované stanovištia 

08:15 – 09:10  1. KOLO 

09:10 – 09:20  Presun na stanovištia 

09:20 – 10:15  2. KOLO 

10:15 – 10:25  Presun na stanovištia 

10:25 – 11:20  3. KOLO 

11:20 – 11:30  Presun na stanovištia 

11:30 – 12:25  4. KOLO 

12:25 – 13:30  Obedňajšia prestávka 

13:30 – 13:45  Presun na stanovištia 

13:45 – 14:40  5. KOLO 

14:40 – 14:50  Presun na stanovištia 

14:50 – 15:45  6. KOLO 

15:45 – 15:55  Presun na stanovištia 

15:55 – 16:50  7. KOLO 

16:50 – 17:00  Presun na stanovištia 

17:00 – 17:55  8. KOLO 

17:55 – 18:45  Vyhlásenie výsledkov 
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Vyhodnotenie úlovkov 

 
Preteká sa podľa  pravidiel LRU-M a jeho modifikácii pre  r. 2021 spôsobom „Bodovanie úlovkov bez 

merania úlovkov“. Každý pretekár si môže dať zmerať a zapísať dĺžku prvej platnej ryby a ďalšej 

pretekárom zvolenej platnej ryby. Platí pre každé kolo. 

Pokyn 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 určený rozhodca každú hodnotiteľnú rybu ako 1 kus s uvedením druhu 

ryby a to vždy na nový riadok. Každý zápis potvrdzuje svojim podpisom pretekár. 

Pri meraní sa ryba meria v sieťke podberáku pre zamedzenie poškodenia, meranie vykoná určený 

rozhodca. 

 

 

Všeobecné ustanovenia 

 
Tréning na vytýčenej trati je možný 18.4.2021.  

Preteká sa 24.4.2021 podľa pravidiel LRU-mucha a jeho modifikácii. 

Dĺžka podberáku je dovolená do troch metrov. 

Pretekári budú rozdelený na polovicu do dvoch skupín A a B pri losovaní, maximálne v skupine však 64.  

Počet sa bude meniť podľa počtu prihlásených a rozlosovanie bude zverejnené pred pretekom. V každej 

skupine budú pretekári vyhodnocovaný medzi sebou a budú mať poradie napr. od 1. do max. 64. miesta. 

Výsledok pretekára bude hodnotený súčtom umiestnený so štyroch kôl. 

Dĺžka štandov od 5 do 7m, skupina A a B. 

Pretekár vykonáva pretek na vlastné nebezpečenstvo. 

Preteká sa za každého počasia. 

Maximálny počet pretekárov je 128. 
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Organizačné pokyny: 

- Každý účastník pretekov (pretekár, rozhodca, garant ako aj organizačný tým) je povinný sa pred 

vstupom do areálu VN Červený Kláštor preukázať negatívnym antigénovým testom na prítomnosť 

ochorenia COVID – 19 nie starším ako 12 hodín. Preto bude priamo pri VN Červený Kláštor 

zriadené dočasné odberové testovacie pracovisko na zistenie COVID – 19. 

- Pre vstup do areálu neplatia výnimky o prekonaní ochorenia COVID – 19 nie staršieho ako 3 

mesiace a ani potvrdenie o zaočkovaní proti COVID – 19 druhou očkovacou látkou.  

- OTESTOVANÝ MUSÍ BYŤ KAŽDÝ!!! 

- S negatívnym testom je možné pristúpiť k prezentácií a samotnému losovaniu.  

- Pretekár, ktorý sa pri vstupe do areálu nepreukáže negatívnym testom nie starším ako 12 hodín, 

bude mu znemožnené sa zúčastniť pretekov a stráca nárok na vrátenie štartovného.  

- Počas konania pretekov všetci účastníci sú povinný mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, 

respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou, neplatí to pre chytajúcich pretekárov 

v danom kole.  

- Dodržiavať odstupy minimálne 2m. 

- Vstup do areálu pretekov bude umožnený len pretekárom podľa štartovej listiny a organizačnému 

týmu uvedenému v týchto propozíciách. 

- Zakazuje sa podávanie rúk. 

- Obed bude možné si objednať pri prezentácií a losovaní, donášková služba obed donesie počas 

obedňajšej prestávky v jednorazových dózach. Pri obede taktiež dodržiavať minimálne odstupy 

2m. 

- Pri porušení hore uvedených pokynov organizátor má právo pretekára diskvalifikovať a vykázať z 

areálu pretekov. 

 

Informácie o preteku:  Ing. Anton Kanda, +421915320215 

    Ing. Rastislav Kováčik, +421948517627 

 

Prajeme veľa úspechov a rybárskych zážitkov 

    Výbor MO SRZ Spišská Stará Ves    


