
Vyhodnotenie  

detských, rybárskych pretekov od 06 – 15 rokov 

 „ Na plávanu „ v roku 2012 

 
     Dňa 01. mája 2012 v čase od 10.00 h do 14.00 h sa konali v Tvrdošíne na Vodnej 
vyrovnávacej nádrži, zo strany od časti zvanej Vladina, detské, rybárske preteky od 06 – 15 
rokov „  Na plávanu 2012 „. 
     Zraz organizačného výboru pretekov v zložení : Milan Frelich, Jaroslav Habovský, Alfonz 
Suľa, Mgr. Ján Krkoška a Mgr. Ivan Michalec bol v Rybárskom dome v Trstenej, odkiaľ sa 
všetko potrebné previezlo na miesto konania VVN Tvrdošín – pod Vladinou. 
     Zraz a prezentácia pretekárov, kde boli dopodrobna vysvetlené propozície a pravidlá 
pretekov, boli v dobe od 09.00 h do 09.45 h, kedy bolo vykonané, vylosovanie súťažných 
miest pre každého zúčastneného pretekára, ktorých bolo v tomto ročníku 43. 
          Z celkového počtu zúčastnených detí, bolo rozdelenie podľa krúžkov nasledovné : 
 
TRSTENÁ – .....................................................................................................................16 detí                                                           
NIŽNÁ – ...........................................................................................................................14 detí 
ZUBEREC – ......................................................................................................................9 detí                                                 
ŠTEFANOV/ORAVOU – .................................................................................................4 deti 
 
          A teraz už k samotnému vyhodnoteniu preteku, kde tým, že ulovilo aspoň jednu rybu,  
bodovalo 5 detí zo všetkých zúčastnených. Športové zápolenie dopadlo nasledovne : 
 
Poradie Meno Priezvisko Krúžok Počet rýb Počet bodov 

1. Michal Kabáč Nižná 4 463 
2. Mária Oriešeková Nižná 1 371 
3. Anna Oriešeková Nižná 1 127 
4. Samuel Orčík Štefanov 1 38 
5. Natália Kabáčová Trstená 1 35 

 
     Na uvedenom preteku dostal každý účastník – pretekár, rodič, súrodenec aj divák 
kapustnicu a nealko nápoj, ktoré tvorili súčasť deklarovaného občerstvenia. 
     Po verejnom spočítaní bodov,  nastalo vyhodnotenie pretekov, kde prvý traja pretekári boli 
odmenený hodnotnými vecnými cenami a ostatný umiestnený vecnými cenami. Aj pretekári, 
ktorí na preteku nebodovali, to znamená, že neulovili ani jednu rybu dostali ako spomienku na 
tento pretek vecný dar. 
     Taktiež by som chcel poďakovať sponzorom nášho preteku : MO SRZ Trstená, predajňa 
rybárstva v Trstenej a predajca rybárskych potrieb firmy ROBINSON z Námestova. 
     Záverom by som chcel poďakovať všetkým zúčastneným a dúfam, že sa v roku 2013 opäť 
stretneme pri športovom zápolení na detskom rybárskom preteku a verím, že budeme mať 
všetci viacej športového šťastia, ktoré sa odrazí na počte a veľkosti ulovených rýb. 
 

 
                                                                                        Vyhodnotenie spracoval : 

                                                                                       Člen výboru MO SRZ Trstená 
                                                                                        Pre športovú činnosť 

                                                                                          ................................................... 
                                                                                         Milan   F r e l i c h 

 


