
 

   Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu  

      ul. Železničiarov 294/38, 028 01 Trstená 

	  

P O Z V Á  N  K  A 

Výbor MO SRZ Trstená  pozýva členov Krúžkov mladých rybárov MO SRZ Trstená 

na rybárske preteky detí 

„ Plávaná 2015 „ 
 

Miesto konania: VVN Tvrdošín – úsek revíru č.3-6050-1-1 pod Vladinou 
Dátum konania: 9. mája 2015 

 

Časový harmonogram pretekov: 
  7:30 -   8:00   prezentácia pretekárov 
  8:00 -   8:10   privítanie, organizačné pokyny, žrebovanie pretekárskych stanovíšť 
  8:10 -   8:30   presun pretekárov na stanovištia, príprava, vnadenie 
  8:30 - 11:30   preteky  
11:30 - 12:00   sčítanie výsledkov  
12:00 - 13:00   občerstvenie, guláš 
13:00 - 13:15   vyhodnotenie pretekov, odovzdanie cien, záver  
 

Propozície pretekov: 
 
Spôsob lovu: na plávanú 
Hodnotenie úlovkov- bodovanie: 1 bod  za 1 cm ulovenej ryby    
V prípade rovnosti bodov sa víťazom stáva ten, kto ulovil menší počet rýb. V prípade zhody sa víťazom stáva ten, 
kto ulovil väčšiu rybu. Pri nerozhodnom stave bude víťazom mladší pretekár. Rozhodca ulovenú rybu 
zmeria zapíše do bodovacieho listu.  
 
Pretekov sa môžu zúčastniť deti, ktoré v roku 2014/2015 navštevovali Krúžky mladých rybárov MO SRZ Trstená 
vo veku do 15 rokov (max. ročník 2000). Vedúci krúžkov oznámia do 6.5.2015 počet detí, ktoré sa pretekov 
zúčastnia na e-mailovú adresu evi112@azet.sk, resp. telefonicky na číslo telefónu 0903950122 
(Chorvát Peter). Pretekár a 1 sprevádzajúca osoba bude mať  zabezpečené občerstvenie. 
 
Pretekári sa pri love riadia zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve, vyhláškou č. 185/2006 Z.z. ktorou sa vykonáva 
zákon o rybárstve, rybárskym poriadkom pre držiteľov zväzových kaprových povolení  a miestnym rybárskym 
poriadkom.  Po zistení  porušenia rybárskych predpisov, nešportového správaní alebo zistení hrubého správania 
bude pretekár diskvalifikovaný. 

 



 
	  

MO SRZ Trstená 
ul. Železničiarov 294/38 
028 01 Trstená 
www.srztrstena.sk 

Pretekov sa môže zúčastniť aj člen Krúžku mladých rybárov, ktorý je nie držiteľom povolenia pre lov rýb na VVN 
Tvrdošín, povolenie pre lov rýb mu bude na čas pretekov vydané bezplatne.  
 
 
 
Pretekár môže kedykoľvek z preteku odstúpiť, po privlastnení si stanoveného počtu rýb pre pretekára preteky 
končia.  
 
Pretekár si môže privlastniť ryby, ktoré nie sú v čase konania preteku hájené, dosahujú najmenšiu lovnú mieru, 
v množstve podľa ustanovení § 14 ods. 7 vyhlášky č. 185/2006 Z.z..  
 
Čas individuálnej ochrany kapra rybničného v kaprových vodách neplatí od 1. mája do 15. mája, keď je povolený 
lov v čase rybárskych pretekov. 
 
Pri vnadení a vylovovaní ryby do podberáka môže byť nápomocná sprevádzajúca osoba, vedúci krúžku alebo 
rozhodca. 
 
Upozorňujeme pretekárov, že počas preteku 
 

- loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov 

a podberák 

- pri vnadení je neprípustné, aby sa vstupovalo do vody  

- je zakázané používanie akéhokoľvek plavidla 

- je zakázané používanie akéhokoľvek sonaru 

- je zakázané zavážanie návnad a nástrah akýmkoľvek zariadením  

- rozhodca môže kontrolovať druh použitej nástrahy, na tento účel má právo vyzvať pretekára, aby mu 

ukázal nástrahu ktorú má na háčiku  

 
Riaditeľ pretekov: JUDr. Miloš Kabáč 
Hlavný organizátor: Bc. Peter Chorvát 
Hlavný rozhodca: Branislav Precner 
Rozhodcovia: členovia MO SRZ Trstená a vedúci Krúžkov mladých rybárov 
 
 
Najlepších pretekárov odmeníme peknými cenami. Podrobnejšie informácie poskytne Bc. Peter Chorvát. 
Prípadné nejasnosti budú  bližšie vysvetlené pred začatím preteku. 
 
Mladý rybári, srdečne Vás všetkých pozývame na preteky, želáme vám všetkým veľa športových 
úspechov a tešíme sa na stretnutie s Vami.  
 

 
 
 

Petrov zdar ! 
 

         Výbor MO SRZ Trstená	  


