
 

                                                                                                                  

                                  P r o p o z í c i e 
                                        „Preteky dvojíc 2016“ 
 

 

Termín konania     :           07. 05. 2016 

Miesto konania       :           Štrkovisko Párnica č.1 a 2 (revír 4170) 

Organizátor            :           MO SRZ Dolný Kubín 

Riaditeľ pretekov   :           RNDr. Marián Sabo , predseda MO SRZ Dolný Kubín 

Hlavný rozhodca    :           Václav Žatka  

Rozhodcovia           :           členovia MO SRZ 

 

                                     Časový harmonogram pretekov  
                                                              

 6.30  -  7.20              -          Prezentácia pretekárov 

 7.20  -  7.30              -          Organizačné pokyny, žrebovanie stanovíšť 

 7.30  -  7.55              -          Príprava na pretek 

 7.55  -  8.00              -          Vnadenie 

 8.00  - 13.00             -          Preteky 

13.00 – 14.00             -          Sčítanie výsledkov, vyhodnotenie, odovzdanie cien,    

                                               občerstvenie, záver 

 

                                     Charakteristika trate 
 

     Breh je upravený, na niektorých miestach s porastom stromov a kríkov. Voda stojatá 

o hĺbke 1,2 – 3,5 m. Dno bahnité. Predpokladáme, že v tomto ročnom období by vodná 

plocha mala byť bez  vodných rastlín. 

 

                                     Podmienky súťaže, spôsob lovu, bodovanie 

 
- preteky sú organizované len pre dvojice pretekárov nad 15 rokov, ktorí sú  

členmi MO SRZ Dolný Kubín, s platným povolením na rybolov a rybárskym 

lístkom 

- pretekári lovia spoločne na jednom vylosovanom mieste ľubovoľným spôsobom 

(na ťažko, na plávanú, na feeder). Každý z dvojice loví na jeden prút. 

- nástraha ľubovoľná okrem živej a mŕtvej rybky, chránených živočíchov a ich 

vývojových štádií 

- bodujú sa  úlovky kapra, lieňa, amura,  spôsobom 1 cm - 1 bod. Ostatné druhy 

rýb a ryby, nie sú hodnotené. 

- po ulovení bodovanej ryby pretekár privolá rozhodcu, ktorý rybu zmeria ,zapíše 

do bodovacieho lístka (pretekár ho dostane pri prezentácii), potvrdí svojim 

podpisom 

- loví sa spôsobom bez privlastnenia úlovku. Rozhodca po zmeraní pustí rybu späť 

do vody. Ak nie je rozhodca nablízku, do jeho príchodu sú pretekári povinní 

uchovať rybu živú (sieťka, vedro s vodou atd). 

- pretekári dbajú o čo najšetrnejšie vytiahnutie háčika z ryby a zaobchádzanie 

s ulovenou rybou 



- pri zdolávaní ryby nesmie zdolávajúci  opustiť lovné miesto, druhý z dvojice 

môže pri zdolávaní pomáhať  

- počas pretekov sa súťažiaci riadia pokynmi hlavného rozhodcu a rozhodcov 

- ryba sa považuje za ulovenú, pokiaľ je v čase signálu „koniec pretekov“ 

v podberáku, alebo nad vodnou hladinou 

- dvojice sú  povinné odovzdať bodovací lístok najneskôr do 20 min. po skončení 

pretekov rozhodcom, alebo sčítacej komisii 

- za správne zmeranie a zapísanie bodovanej ryby zodpovedajú rozhodcovia 

- dvojice  na 1-5 mieste budú odmenené hodnotnými cenami 

- osobitnú cenu získa najlepšia ženská dvojica. Pokiaľ sa umiestnia na l. - 5. mieste 

budú mať ceny dve. Osobitnú cenu získa taktiež dvojica s najdlhšou  ulovenou 

bodovanou rybou.  

- protest je možné podať najneskôr do 30 minút od skončenia pretekov. Pri 

proteste súťažiaci zloží finančnú zábezpeku 10 €, ktorá mu bude vrátená iba 

v prípade, ak bude protest oprávnený 

- povinná výbava dvojice : podberák, sieťka, vyberač háčikov (pean) 

- preteky sa konajú za každého počasia a na vlastné nebezpečenstvo 

- preteky sú organizované ako pretek dvojíc. Jednotlivci nebudú na preteky 

pripustení 

- žiadame pretekárov o dochvíľnosť; po vylosovaní lovných miest oneskorenci na 

pretek nebudú pripustení ! 

 

                                              Prihlášky do súťaže 

 
Na preteky sa môžu dvojice ( členovia našej MO) prihlásiť nasledovnými  spôsobmi : 

 

- prostredníctvom e-mailu na adresu mosrzkubin@gmail.com 

- telefonicky na t. č.  0911803640, alebo na e-mail  jpdk700@ gmail.com (vedúci 

odboru športovej činnosti) 

- uzávierka prihlášok je dňa 04. 5. 2016 do 12.00 hod. 

 

 

     Vzhľadom k tomu, že po pretekoch bude všetkým súťažiacim podané občerstvenie a 

guláš, žiadame všetkých, aby sa na preteky prihlásili do stanoveného termínu, nakoľko 

je potrebné  zakúpiť suroviny. 

 

                                                          Záver 
 

      Veríme, že  sa aj tohtoročných pretekov zúčastníte v hojnom počte,  predvediete 

svoje rybárske majstrovstvo a zabojujete o hodnotné ceny. Želáme Vám všetkým veľa 

športových úspechov. 

 

                                                                                    Výbor MO SRZ Dolný Kubín 
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