
V Y H O D N O T E N I E 
 

24-hodinových, rybárskych pretekov  
„ Na položenú „  konaných od 28. 07. 2012 od 09.00 h do 29. 07. 2012 do 09.00 h na VVN 

Tvrdošín  v časti zvanej   „ Pod Vladinou „ 
 
 
 

     Na základe poverenia výboru MO SRZ Trstená, som zorganizoval 24 hodinové rybárske 
preteky „ Na položenú „, kde okrem mňa boli členmi organizačného výboru aj Mgr. Ján 
Krkoška, Mgr. Ivan Michalec, Jaroslav Habovský, Alfonz Suľa a Ľubo Špringeľ, všetko 
členovia MO SRZ Trstená, ktorým týmto ďakujem za pomoc. 
 
     O guľáš sa postarali Ing. Michal Polhorský s MO SRZ Trstená a nečlen Roman Jankoľa, 
ktorý sa zároveň staral aj o prípravu kávy pre všetkých zúčastnených, počas celej doby 
preteku, za čo im taktiež patrí poďakovanie. 
 
     Zraz členov organizačného výboru pretekov bol v Rybárskom dome v Trstenej o 06.30 h, 
kde bol naložený do áut všetok potrebný materiál a proviant, ktorý bol potom na mieste 
konania pretekov vyložený a uložený. 
 
     Následne boli s rozhodcami prebraté spôsoby hodnotenia úlovkov a ich rozdelenie do 
sektorov. Zraz pretekárov bol od 07.00 h, kde sa rozdelili na 5 skupín a zástupca každej 
skupiny vylosoval sektor v ktorom budú na preteku loviť. Losovanie dopadlo nasledovne : 
 
 

1. sektor – rozhodca Mgr. Ivan Michalec 
Tadeusz Michno /PL/, Marcin Hatlas /PL/, Jozef Tyrol a Ján Kortýn 

 
2. sektor – rozhodca Mgr. Ján Krkoška 

Jozef Buloň st., Igor Smatana st., Igor Smatana ml., Ondrej Smatana a Martin Zoššák 
 

3. sektor – rozhodca Alfonz Suľa 
Ján Pekarčík, Michal Benian, Peter Mudronček, Peter Paríža, Ján Paríža a Juraj Smolár 

 
4. sektor – rozhodca Ľubo Špringeľ 

Miloš Planieta, Jozef Šimalčík, Marek Frielich, František Kuboš a Milan Vajduliak 
 

5. sektor – rozhodca Jaroslav Habovský 
JUDr. Miloš Kabáč, Martin Chmelář /CZ/, Peter Salviak, Peter Krajči, Jozef Kavuljak 

a Ľubomír Chyla 
 
     Po vylosovaní jednotlivých sektorov, som podrobne vysvetlil všetkým prítomným 
propozície preteku. Po oboznámení účastníkov s propozíciami sa odobrali do svojich 
sektorov, kde si rozdelili miesta a čakali na signál o začatí lovu. Signálom bol výstrel zo 
zábavnej pyrotechniky , ktorým som presne o 09.00 h, otvoril preteky. 
 
     Počas celej doby pretekov bolo pre pretekárov ako aj organizačný výbor priebežne 
pripravované jedlo a občerstvenie, ktoré pozostávalo z kotlíkového guľášu, kávy a čaju 
a ostatné jedlo dostali všetci pretekári v pripravených balíkoch. 



     Po dobu pretekov až do ich ukončenia neboli zistené žiadne porušenia propozícii preteku 
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 26 účastníkov preteku ulovilo minimálne 1 rybu 16 pretekárov a 10 nemalo 
toľko šťastia a ostali bez úlovku. Spolu bolo ulovených 73 ks rýb, z ktorých 13 ks si lovci 
privlastnili a 60 ks rýb bolo pustených späť do vôd VVN Tvrdošín. Celková dĺžka ulovených 
rýb predstavovala 14,04 metrov. Celková hmotnosť ulovených rýb bola 16,95 kg.  Čo sa týka 
druhov ulovených rýb, tak preteky ukázali nasledovné : 
 
      
1.- Belica ................................6 ks                                   5.- Ostriež ..................................13 ks 
 
2.- Pleskáč vysoký ................8 ks                                   6.- Plotica ...................................28 ks 
 
3.- Červenica ..........................6 ks                                   7.- Pstruh dúhový ......................1 ks 
 
4.- Hrebenačka .......................1 ks                                   8.- Kapor rybničný ..................10 ks 
 
 
      
 
 
      

Stupne víťazov : 
 

Poradie Meno Priezvisko Váha v 
kg 

Dĺžka 
v metroch 

Celkom 
bodov 

1. MARCIN HATLAS 2,75 4,35 786 
2. JÁN KORTÝN 3,69 2,61 758 
3. IGOR SMATANA 1,92 0,96 388 

 
 
 

Ďalší bodovaní : 
 

Poradie Meno Priezvisko Celkom bodov 
4. Peter Paríža 374 
5. Jozef Buloň st. 368 
6. Jozef Šimalčík 298 
7. Ondrej Smatana 254 
8. Peter Mudronček 230 
9. Milan Vajduliak 162 

10. Ján Paríža 127 
11. Peter Krajči 75 
12. Jozef Kavuljak 48 
13. Michal Benian 24,5 
14. Ján Pekarčík 22 
14. Peter Salviak 22 
15. Tadeusz Michno 16 



     Záverom možno konštatovať, že pretek prebiehal v príjemnej priateľskej atmosfére za 
výborného 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, kotol, 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 
do kontajnera mesta Tvrdošín. 
 
     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 : 
 

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trstenej 
 

BELALKO s.r.o. Trstená – Marián Murín 
 

Firma MLYN – Jozef Korman  
 

Jozef TYROL z Trstenej 
 

Ján KORTÝN z Trstenej 
 
 
     Myslím, že sa nám opäť podarilo zorganizovať športovú akciu na vysokej úrovni, kde 
v oceňovaní prvých troch účastníkov, boli okrem množstva vecných cien aj miestne povolenia 
na rybolov v roku 2013 v poradí – kaprové, lipňové a pstruhové. 
     
 Taktiež bol vecnou cenou odmenený aj pretekár s najdlhšou ulovenou rybou, ktorým sa stal 
Igor Smatana st. s uloveným kaprom rybničným o celkovej dĺžke 47 cm / celkovo III. /. 
    
  Pevne verím, že sa v takomto hojnom počte stretneme aj v roku 2013 a to už opätovne  na „ 
našom „  kaprovom revíri, ktorým je VVN Tvrdošín. 
 
 

„ P E T R O V     Z D A R „ 
 
 

                                                           Vyhodnotenie spracoval : 
 

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

 


