
            Propozície pretekov „ Feeder cup 2013“-o pohár predsedu MOSRZ 

III. r o č n í k 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

Termín konania súťaže  :  21. september 2013 

 Štrkovisko  Párnica č. 1 a  2, (revír č.4170) 

Organizátor : MO SRZ Dolný Kubín 

Riaditeľ pretekov : .RNDr. Marián Sabo 

Hlavný rozhodca :  .Václav Žatka. 

Rozhodcovia : členovia MO SRZ Dolný Kubín 

Charakter trate : Breh trate upravený s trávnatým, miestami krovinatým porastom, na 

niektorých miestach s porastom stromov. Voda stojatá o hĺbke l.2-3,5 m, na mnohých 

miestach porastená vodným rastlinstvom. Dno bahnité.  

 

Časový harmonogram súťaže 

–––––––––––––––––––––––- 

 

 7.30-  8.00   prezentácia 

 8.00-  8.10   privítanie, organizačné pokyny 

 8.10-  8.20   žrebovanie stanovíšť 

 8.20-  8.50   presun pretekárov na stanovištia, príprava 

 8.50-  9.00   vnadenie 

 9.00- 13.00  preteky 

13.00- 13.30 váženie, sčítanie výsledkov 

13.30-13.45 odovzdanie cien, záver 

 

  Podmienky súťaže, spôsob lovu, bodovanie 

   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

- pretekov sa môžu zúčastniť len členovia MO SRZ Dolný Kubín s platným povolením 

na rybolov a rybárskym lístkom! 

- loví sa na jeden feedrový,  prút opatrený navijakom a na jeden nadväzec 

s jednoháčikom a feedrovým košíkom 

- nástraha ľubovoľná okrem živej a mŕtvej rybky a ich častí a okrem chránených 

živočíchov 

- bodujú sa všetky ulovené ryby systémom 1gram-1bod 

- prút musí byť v stojane (lov  „na prst“ nepovolený) 

- s ulovenými rybami je pretekár povinný zachádzať maximálne opatrne 

- pretekár musí byť vybavený sieťkou s kruhmi o dĺžke min 120 cm, podberákom 

a nástrojom na vyberanie háčikov (napr. pean) 

- hrubé zakŕmenie 10 min. pred pretekmi len pomocou feedrového košíka na prúte 

- počas pretekov je povolené vnadenie prakom 

- pri zdolávaní ryby nesmie pretekár opustiť lovné miesto a nesmie obmedziť iného 

pretekára 

- preteká sa spôsobom „chyť a pusť“ bez privlastnenia si úlovku 

- pretekári sú povinní rešpektovať pokyny hlavného rozhodcu a rozhodcov 

- ryba sa považuje za ulovenú a boduje vtedy, ak je počas signálu „koniec pretekov“ 

v podberáku resp. nad, alebo mimo vodnej hladiny 

- za správne odváženie zodpovedá aj sám pretekár. 



- protest možno podať najneskôr do 30. min. po ukončení pretekov. Po uplynutí tejto 

doby sa na protesty neprihliada; v prípade protestu zloží pretekár finančnú hotovosť 

10 Eur. Suma mu bude vrátená len vtedy, pokiaľ bude protest uznaný. 

- pretekári na 1-5 mieste budú odmenení vecnými cenami 

- preteky sa konajú za každého počasia a na vlastné nebezpečenstvo 

 

 

            Prihlášky do súťaže 

           ––––––––––––––––– 

 

 

     Prihlásiť sa do pretekov môže každý člen MO SRZ prostredníctvom emailu na adresu 

mosrzkubin@gmail.com alebo na adresu vedúceho odboru športovej činnosti MOSRZ  

jpdk700@gmail.com príp. telefonicky na t.č. 0907803640.Uzávierka prihlášok je 19.9.2013.    

Po pretekoch bude podané občerstvenie (guláš a pivo ,resp nealkoholický nápoj).Prosíme 

preto pretekárov, aby sa do súťaže prihlásili čo najskôr, aby organizátori mohli v predstihu 

zabezpečiť suroviny na občerstvenie .Súťažiaci budú po pretekoch odmenení hodnotnými 

cenami. 

     Vážení športoví rybári. Atraktívnej metóde lovu rýb „na feeder“ sa v poslednom čase 

venuje čoraz viac športových rybárov. Veríme preto, si nenecháte ujsť príležitosť vymeniť si 

skúsenosti a zmerať si svoje sily v posledných pretekoch sezóny,  pretekov zúčastníte v čo 

najväčšom počte a svojou účasťou prispejete k ich dobrej športovej úrovni.  

      

       

 

 

 

                                                                                Výbor MO SRZ Dolný Kubín 
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