Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia SRZ Trstená,
Železničiarov 294/38, 028 01 Trstená
__________________________________________________________________________________________

40. CELOORAVSKÉ PRETEKY 2012
Propozície
Dátum a čas konania: ......................................................12. mája 2012 od 08.30 h do 11.30 h
Miesto konania: ................................................................VVN Tvrdošín – pláž Pod Vladinou
Zraz účastníkov: ..................................................................................12. mája 2012 o 06.30 h
Uzávierka: ..........................................................................................02. mája 2012 do 16.00 h
Riaditeľ pretekov: .......................................................................................JUDr. Miloš Kabáč
Predseda organizačného výboru: ........................................................................Milan Frelich
Členovia organizačného výboru: ............................ostatní členovia výboru MO SRZ Trstená
Hlavný rozhodca: ...................................................................................................Alfonz Suľa
Rozhodcovia: ...............................Jaroslav Habovský, Mgr. Ján Krkoška, Mgr. Ivan Michalec
Časový harmonogram:
06.30 – 07.30 prezentácia účastníkov
07.30 – 07.45 organizačné pokyny a losovanie stanovísk
07.45 – 08.25 príprava na samotné preteky
08.25 – 08.30 vnadenie
08.30 – 11.30 samotné preteky
11.30 – 12.30 sumarizácia výsledkov
12.30 – 13.00 vyhodnotenie pretekov, odovzdanie cien a záver
Občerstvenie:
každý účastník pretekov má občerstvenie zabezpečené.
Spôsob lovu:
každý pretekár sa pri love na pretekoch riadi, najmä :
Zákonom o rybárstve č. 139 / 2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
Vyhláškou MŽP SR č. 185 / 2006 Z. z.
Loví sa len spôsobom „plávaná“.
Sumec – 1000 b,

Hodnotenie úlovkov:
zubáč a šťuka – 500 b, kapor – 100 b,
netradičný druh – 50 b.
+ Váha ryby –

1 dkg = 1 bod

+ Lovná miera ryby –

1 cm = 1 bod

lososovité druhy – 50 b,

Hodnotia sa všetky ulovené ryby, ale privlastniť si môže pretekár
len ryby v zmysle platných právnych predpisov.
Rozhodca musí byť privolaný k záberu, aby videl ulovenie ryby, túto po vytiahnutí z vody
zmeral, zvážil a zapísal do bodovacieho listu pretekára, potom pretekár s touto naloží
v zmysle právnych predpisov.
V prípade rovnosti bodov rozhoduje o víťazovi menší počet ulovených rýb.
Ceny:
pre prvých troch pretekárov, do súťaže, zabezpečí MO SRZ Trstená.
Doplňujúce informácie:
-

začiatok a koniec lovu bude vykonaný, zreteľným, dohodnutým signálom,

-

losovanie stanovísk pretekárov sa vykoná 12. mája 2012 od 07.30 h v centre preteku,

-

prihlásiť sa je možné osobne v predajni Rybárskych potrieb v Trstenej, e-mailom na:
frelichmilan@orava.sk, alebo zaslaním sms správy na tel. č. 0903 513 542,

-

akákoľvek činnosť súvisiaca s lovením alebo vnadením sa vykonáva z brehu
z vylosovaného miesta,

-

zavážanie návnad a nástrah je zakázané,

-

používanie plavidla akéhokoľvek druhu a sonaru je zakázané,

-

pretek sa koná za každého počasia a každý lovec loví na vlastné riziko a kedykoľvek
môže z preteku odstúpiť,

-

každý lovec, musí mať povinnú výbavu – podberák, vyťahovač háčikov a meter,

-

rozhodca má právo vyzvať lovca na vytiahnutie a kontrolu použitej nástrahy
a v prípade porušenia propozícii ho diskvalifikovať,

-

protesty účastníkov sa vybavujú priebežne organizačným výborom preteku, po zložení
zálohy 10 Euro, ktorá v prípade neuznania protestu, prepadá v prospech MO SRZ
Trstená,

-

pretekov sa môžu zúčastniť len členovia MO SRZ Trstená, Námestovo a Dolný Kubín
oprávnený na rybolov v mieste konania preteku, prihlásený do uzávierky preteku,

-

je zakázané používať ako nástrahy živú a mŕtvu rybku,

-

pri nešportovom, alebo hrubom správaní, bude každý účastník ihneď diskvalifikovaný.

Organizovanie preteku nezakladá nárok pre organizátorov na uznanie odpracovanej brigády
v príslušnom roku, členstvo v organizačnom výbore je výlučne dobrovoľné.

Charakteristika rybárskeho revíru
VVN Tvrdošín, kaprový, lovný
3 – 6050 – 1 – 1
Vodná plocha vyrovnávacej nádrže je 91 ha, pri meste Tvrdošín od priehradného telesa po
priehradné teleso VN Orava. Lov je povolený vo vzdialenosti vyznačenej tabuľou od
priehradného telesa VVN Tvrdošín a vo vzdialenosti vyznačenej tabuľou od priehradného
telesa VN Orava. Jedná sa o kaprový revír s častým stúpaním a klesaním vodnej hladiny
a tým aj zmenou výšky vodného stĺpca. Breh uvedeného revíru je pri optimálnej výške
vodného stĺpca, porastený trávou s minimálnym výskytom pobrežných krovín, ktoré boli
v roku 2011 z väčšej časti odstránené. Pri nižšom stave vodnej hladiny, je breh zväčša
blatistý. Na mieste preteku je voda v hĺbke od 1,5 až po 5,5 metra, za normálnych podmienok
stojatá, pri väčšom prietoku z VN Orava v pohybe. V dobe konania preteku, bude vodná
plocha ako aj dno revíru pokryté vodnou vegetáciou. Dno je zväčša bahnité, na určitých
miestach pieskové. Vyskytujú sa hlavne tieto druhy rýb : Šťuka severná /60/, Zubáč veľkoústy
/50/, Ostriež zelenkavý /0/, Jalec hlavatý /20/, Kapor rybničný /40/, Pleskáč vysoký /30/,
Podustva severná /30/, Pstruh dúhový /30/, Úhor európsky /45/, Plotica červenooká /0/,
Belička európska /0/ a Boleň dravý /40/.

Výbor
MO SRZ Trstená,
všetkých, srdečne pozýva na uvedený pretek a želá množstvo športových
úspechov a kapitálnych úlovkov.

PETROV

ZDAR !

Spracoval :
Milan

Frelich

