
Vyhodnotenie detských rybárskych pretekov od 06 – 14 rokov 
 „ Na plávanu „ v roku 2011 

 
 
     Dňa 07. mája 2011 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 – 14 
rokov „  Na plávanu 2011 „. 
 
     Zraz organizačného výboru pretekov v zložení : Milan Frelich, Jaroslav Habovský, 
Alfonz Suľa, Ján Krkoška, Ľuboš Špringeľ, Igor Jarolím a Jozef Tyrol bol na mieste 
konania preteku o 07.00 h. Jozef Tyrol a Igor Jarolím začali s prípravou kotlíkového guľášu 
a my ostatný sme rozmerali a označili 5 súťažných sektorov, kde boli neskorším losovaním 
zaradený všetci zúčastnený pretekári.  
 
     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 
sektorov, ktoré dopadlo nasledovne : 
 
1. sektor – deti z krúžku v Nižnej v počte 5 a deti z krúžku v Štefanove / Oravou v počte 4, 
    rozhodca Jaroslav Habovský. 
2. sektor – deti z krúžku v Trstenej v počte 8, rozhodca Alfonz Suľa. 
3. sektor – deti z krúžku v Trstenej v počte 8, rozhodca Mgr. Ján Krkoška. 
4. sektor – deti z krúžku v Tvrdošíne v počte 9, rozhodca Milan Frelich. 
5. sektor – deti z krúžku v Tvrdošíne v počte 10, Ľuboš Špringeľ. 
 
     Celkovo sa predmetných pretekov zúčastnilo od začiatku do konca 44 detí vo veku od 06 – 
15 rokov z celkového možného počtu 52,  ktoré pretekali v zmysle spracovaných propozícii 
a počas pretekov nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti. 
 
     Z celkového počtu zúčastnených detí bolo rozdelenie podľa krúžkov nasledovné : 
 
Tvrdošín – 19 .....43,1818 %,     Trstená – 16 .....36,3636 %,     Nižná – 5 .....11,3636 % 
Štefanov / Oravou – 4 .....9,0909 %. 
 
     Všetci zúčastnený pretekári s malou výnimkou detí z krúžku v Tvrdošíne mali povinnú 
výbavu k rybolovu – vyťahovač háčikov, meradlo lovnej miery, podberák a ulovené ryby, 
ktoré si chceli privlastniť aj bezodkladne zapísali do Záznamu o dochádzke k vode 
a úlovkoch. Uvedené výnimky boli iba z krúžku Tvrdošín a to 5 x žiadna povinná výbava 
a 1 x aj po 60 minútach nezapísaná privlastnená ryba – pstruh dúhový a rybolov 
pokračoval. Na uvedenú skutočnosť bol súťažiaci ako aj vedúci krúžku upozornený a celá 
vec bola aj verejne oznámená na vyhodnotení preteku. 
 
     Tu by som chcel vysloviť nespokojnosť s prácou vedúcich krúžkov v Tvrdošíne a Nižnej, 
ktorí sa minimálne venovali deťom zo svojich krúžkov a to hlavne vedúci krúžku z Nižnej, 
ktorý strávil väčšinu času trvania preteku v sektore č. 5, pričom jeho zverenci bojovali 
v sektore č. 1, čiže na opačnom konci súťažného poľa. Týmto dávam do pozornosti výboru 
MO SRZ Trstená vzniknutú situáciu, nakoľko takéto správanie spomínaných vedúcich nebolo 
jediné nežiaduce v súvislosti s pretekom ako aj predtým pri vydávaní povolení na rybolov, 
vypisovaní preukazov a podobne. Myslím, že obaja páni svojím správaním počas pretekov 
a predtým počas dobrovoľnej detskej brigády určite neboli vhodným vzorom pre deti. 



     A teraz už k samotnému vyhodnoteniu preteku, kde tým, že ulovilo aspoň jednu rybu,  
bodovalo 14 detí zo všetkých zúčastnených. Športové zápolenie dopadlo po sčítaní bodov 
nasledovne : 
 
Poradie Meno Priezvisko Krúžok Počet rýb Počet bodov 

1. Michal Kabáč Nižná 3 674 
2. Samuel Betuštiak Tvrdošín 3 665,5 
3. Tadeáš Medvecký Štefanov 1 350 
4. Mário Djubašák Tvrdošín 1 330,5 
5. Ondrej Smatana Tvrdošín 1 329,5 
6. Jozef ml. Štepanovský Tvrdošín 1 328,5 
6. Dominik Habovský Trstená 1 328,5 
7. Pavol Škodoň Tvrdošín 1 327,5 
8. Filip Vasek Nižná 4 53 
9. Andrej Džubek Tvrdošín 3 45,5 

10. Martin Mišica Tvrdošín 1 19 
11. Oliver Ulrich Trstená 1 17,3 
12. Ladislav Frelich Trstená 1 14 
13. Juraj Krkoška Trstená 1 13,1 

 
     Na uvedenom preteku dostal každý účastník – pretekár, rodič, súrodenec aj divák 
kotlíkový guľáš a nealko nápoj a iba pretekári aj sladkosti, 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 a to blyskáč, alebo plavák. 
 
     Taktiež by som chcel poďakovať sponzorom nášho preteku : MO SRZ Trstená, predajňa 
rybárstva v Trstenej – Jaroslav Habovský a predajca rybárských potrieb firmy 
ROBINSON z Námestova. 
 
     Záverom by som chcel poďakovať všetkým zúčastneným a dúfam, že sa v roku 2012 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. 
 
 

„ PETROV ZDAR „ 
 
 
 
 

Vyhodnotenie spracoval : 
 

Člen výboru MO SRZ Trstená 
Pre športovú činnosť 

 
................................................... 

Milan   F r e l i c h 


