
Vyhodnotenie 24 hodinových rybárskych pretekov „Na položenú“ konaných od                  

21. 08. 2010 od 09.00 h do 22. 08. 2010 do 09.00 h na Oravskej priehrade v časti zvanej                

„Stará pláž“ 
 

Na základe poverenia výboru MO SRZ Trstená som sa podujal zorganizovať 24 
hodinové rybárske preteky „Na položenú“, kde okrem mňa boli členmi organizačného výboru 
pretekov aj JUDr. Miloš Kabáč, Alfonz Suľa, Ľuboš Špringeľ a Ondrej Gavenda. 
O vynikajúci guľáš sa postarali členovia MO SRZ Trstená Peter Kovaľák a Ing. Michal 
Polhorský. 
 

Zraz členov organizačného výboru pretekov bol na mieste konania 21. 08. 2010 
o 06.30 h, kde boli prebraté spôsoby hodnotenia úlovkov a rozdelení rozhodcovia do 
jednotlivých sektorov. Zraz pretekárov bol o 07.00 h, kde sa títo rozdelili na 4 skupiny 
a zástupca každej skupiny vylosoval sektor v ktorom budú na preteku loviť. Losovanie 
dopadlo nasledovne: 
 
1. sektor – rozhodca Ondrej Gavenda: M. Planieta, M. Kuboš, F. Kuboš, P. Mudronček, 

               J. Škumát a B. Adamus. 
 
2. sektor – rozhodca Milan Frelich: J. Buloň st., J. Buloň ml., T. Hvolka, J. Šimalčík 

          a J. Baránek. 
 
3. sektor – rozhodca Alfonz Suľa: Bc. Ľ. Fedorák st., Ľ. Fedorák ml.,  J. Kortín, 

        Ing. R. Hradiský a M. Hrubec. 
 
4. sektor – rozhodca Ľuboš Špringeľ: K. Wonchalski /PL/, R. Majek /PL/, M. Hatlas /PL/,   

  I. Smatana a D. Kuchťák. 
 

Po vylosovaní jednotlivých sektorov som dopodrobna vysvetlil propozície preteku 
a zodpovedal položené otázky, ktoré sa týkali spôsobu ulovenia nástrahových rybiek. Jasne 
podľa propozícii bolo možné tieto uloviť iba spôsobom na položenú a to len vo vylosovanom 
sektore. Po oboznámení účastníkov s propozíciami im boli rozdané lístky na stravu 
a občerstvenie a títo sa odobrali do svojich sektorov, kde si rozdelili miesta a čakali na signál 
o začatí lovu. Signálom bol výstrel zo štartovacej pištole, ktorým presne o 09.00 h začal 
predseda MO SRZ Trstená JUDr. Miloš Kabáč oficiálne preteky. 
Počas celej doby pretekov bolo pre pretekárov ako aj organizačný výbor priebežne 
pripravované jedlo a občerstvenie, ktoré pozostávalo z varených párkov, kotlíkového guľášu, 
grilovanej klobásky, grilovaných špekáčikov, nealko nápojov a kávy. 

Po celú dobu pretekov až do ich ukončenia neboli zistené žiadne porušenia stanov 
a všetci pretekári sa počas celej akcie správali športovo a korektne. 

Ryby sa lovili, merali a vážili priebežne počas celej doby určenej na lov a na konci 
bolo zistené, že z 21 účastníkov preteku ulovilo minimálne 1 rybu15 pretekárov a 6 nemalo 
toľko šťastia a ostali bez úlovku. Spolu bolo ulovených 79 ks rýb, z ktorých 27 ks si lovci 
privlastnili a 52 ks rýb bolo pustených späť do vôd Oravskej priehrady. Celková dĺžka 
ulovených rýb predstavovala 2.062 cm / 20,62 m /. Celková hmotnosť ulovených rýb bola 
3.297 dkg / 32,97 kg /. 
     Čo sa týka druhov ulovených rýb, tak preteky ukázali nasledovné: 
1.- Belica...............................32 ks                                   4.- Ostriež.....................................5 ks 
2.- Pleskáč vysoký ...............24 ks                                    5.- Kapor rybničný.......................3 ks 
3.- Červenica ........................14 ks                                   6.- Boleň dravý.............................1 ks   



Poradie jednotlivých pretekárov bolo po vyhodnotení nasledovné: 
Umiestnenie Meno Priezvisko Body Rýb 

1. Michal Kuboš 1686 16 
2. Marek Hatlas / PL / 737 39 
3. Jozef Šimalčík 590 6 
4. Peter Mudronček 386 1 
5. Bernard Adamus 348 3 
6. František Kuboš 336 2 
7. Roman Majek / PL / 253 2 
8. Jozef Škumát 194 2 
9. Dominik Kuchťák 189 2 

10. Igor Smatana 153 1 
11. Bc. Ľubomír Fedorák st. 132 1 
12. Jozef Baránek 128 1 
13. Miloš Planieta 109 1 
14. Ľubomír Fedorák ml. 79 2 
15. Piotr Wonchalski / PL / 55 1 

 
Bez ulovenej ryby a tým aj bez poradia ostali nasledovní pretekári : 

Ing. Róbert 
Hradiský 

Tomáš 
Hvolka 

Milan 
Hrubec 

Jozef Buloň 
st. 

Jozef Buloň 
ml. 

Ján Kortín 

 
Umiestnenie podľa skupín a sektorov dopadlo nasledovne : 

Umiestnenie Číslo sektoru Rozhodca Vedúci sektoru Počet bodov 

1. 1 Ondrej Gavenda Miloš Planieta 3059 
2. 4 Ľuboš Špringeľ Igor Smatana 1387 
3. 2 Milan Frelich Jozef Buloň st. 718 
4. 3 Alfonz Suľa Bc. Ľubomír Fedorák  211 

 
Vzhľadom na počet sponzorov boli vecnými cenami odmenení pretekári na 1. až 7. mieste 

a boli hodnotené aj ďalšie tri kategórie : 
Kategória Meno Priezvisko Druh ryby cm, dkg, ks 

Najdlhšia ryba Peter Mudronček Kapor rybničný 55 cm 
Najťažšia ryba Peter Mudronček Kapor rybničný 301 dkg 

 
Najviac rýb 

 
Marek 

 
Hatlas /PL/ 

Belica, Ostriež, 
Červenica, 

Pleskáč vysoký 

 
39 ks 

 
Záverom možno konštatovať, že pretek prebiehal v príjemnej priateľskej atmosfére za 

výborného slnečného počasia, kde všetci pretekári po ukončení preteku vyjadrili celkovú 
spokojnosť s prísľubom účasti v budúcom roku. Po odchode účastníkov preteku domov nás 
ešte čakalo množstvo práce spojenej s odvozom všetkého čo bolo pri preteku nutné / materiál, 
kuchynský riad, parák, vojenský stan a hromada drobností /, ktoré boli uložené v rybárskom 
dome v Trstenej. Po zbalení týchto vecí bolo potrebné urobiť poriadok na mieste a odviesť 
všetok neporiadok / nielen po nás / vo vreciach na Technické služby v Trstenej. Nemalou 
mierou k spokojnosti a pohode prispeli aj sponzori, ktorí darovali vecné predmety, alebo iné 
materiálne hodnoty, ktoré boli použité pri organizovaní celého preteku ako aj pri odmeňovaní 
víťazov. Myslím, že im za to právom patrí poďakovanie. Jedná sa o nasledovných sponzorov, 
ktorí svoje dary poskytli, aby umožnili zorganizovať akciu na výbornej úrovni.  



S p o n z o r i : 

 
Firma KOFOLA Slovensko 

 
Pekáreň LUPTÁK Richard Tvrdošín 

 
Rybárske potreby HABOVSKÝ Jaroslav Trstená 

 
Internetový obchod MAČOR Marek Trstená 

 
Súkromná osoba ŠPRINGEĽ Ľuboš Trstená 

 
Reštaurácia KORUNA – PLANIETA Miroslav Tvrdošín 

 
Súkromná osoba MELNÍK Igor Nižná 

 
Súkromná osoba Ing. KLOKOČKA Miroslav Trstená 

 
Súkromná osoba MAJEK Roman Čierny Dunajec – PL 

 
Autodoprava KORTÍN Ján Trstená 

 
Predajňa mäsa KAJAN Nižná 

 
Internetový obchod TURBOFISH Dubnica / Váhom - GAVENDA Ondrej 

 
Hotel SKALKA Trstená – MRVA Ján 

 
Firma OMOOS Trstená – MURÍN Marián 

 
 
      
 

Vyhodnotenie spracoval : 
 

M i l a n    F r e l i c h 
Predseda organizačného výboru 


