
 

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu  

      ul. Železničiarov 294/38, 028 01 Trstená 

	  

P O Z V Á  N  K  A 

 

Výbor MO SRZ Trstená Vás pozýva na 24 – hodinové rybárske preteky 

„ NA POLOŽENÚ-NA ŤAŽKO 2015“ 
 

Miesto konania  VVN Tvrdošín – revír č. 3-6050-1-1,kaprový,lovný, úsek revíru pod Vladinou	  

Dátum konania   25. 07. 2015 – 26. 07. 2015 

 

Časový harmonogram pretekov 
 
Zraz účastníkov, prezentácia                      25. 07. 2015 07.30 - 08.00 hod. 
Žrebovanie pretekárskychstanovíšť                     25. 07. 2015 08.00 – 08.30 hod.  
Presun pretekárov na stanovištia, príprava, vnadenie       25. 07. 2015 08.30 – 09.00 hod. 
Začiatok pretekov                       25. 07. 2015 09.00 hod. 
Koniec pretekov                       26. 07. 2015 09.00 hod. 
Spracovanie výsledkov                                  26. 07. 2015 do 10.00 hod.   
Vyhodnotenie pretekov, odovzdávanie cien, záver            26. 07. 2015 10.00 hod. 
 

Propozície pretekov 
Spôsob lovu                   na položenú – na ťažko 
Hodnotenie úlovkov   1 bod  za 1 cm ulovenej ryby  
  
V prípade rovnosti bodov sa víťazom stáva ten, kto ulovil väčší počet rýb. V prípade zhody sa víťazom stáva ten, kto 
ulovil väčšiu rybu. Rozhodca ulovenú rybu zmeria zapíše do bodovacieho listu.  
 
Záujemcovia o pretek sa môžu prihlásiť do 22.07.2015 osobne v predajni Rybárstva v Trstenej, kde zaplatia aj 10 € 
štartovné alebo na adrese evi112@azet.sk	  resp. telefonicky na tel. č. 0903950 122. 
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE DŇA 22.07.2015, DO VTEDY MUSÍ BYŤ ZAPLATENÉ AJ ŠTARTOVNÉ.V cene štartovného má 
každý pretekár: 1x kotlíkový guláš s chlebom, 2x varená klobása s chlebom a horčicou, 2x káva  a 1,5 litra nealko nápoja. 
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. 
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Doplňujúce informácie : 

- akákoľvek činnosť súvisiaca s lovením alebo vnadením sa vykonáva z brehu z vylosovaného miesta, len 
prihláseným pretekárom, 

 
- zavážanie návnad a nástrah loďkou alebo akýmkoľvek iným zariadením je zakázané, 

 
- používanie plavidla akéhokoľvek druhu a sonaru je zakázané, 

 
- v prípade nekonania sa preteku z dôvodu malej účasti pretekárov bude štartovné všetkým vrátené v predajni 

rybárstva v rybárskom dome v Trstenej, 
 

- každý pretekár loví na vlastné riziko a kedykoľvek môže nastúpiť alebo odstúpiť, 
 

- každý pretekár musí mať povinnú výbavu – podberák, vyťahovač háčikov a meradlo lovnej miery, 
 

- rozhodca má právo vyzvať lovca na vytiahnutie a kontrolu použitej nástrahy a v prípade porušenia propozícii, 
zákona alebo vyhlášky ho bezodkladne diskvalifikovať, 

 
- protesty účastníkov sa vybavujú priebežne organizačným výborom preteku  

 
- pretekov sa môže zúčastniť iba osoba, oprávnená na rybolov, v mieste konania preteku sú k dispozícii  bezplatné 

hosťovacie povolenia, 
 

- je zakázané používať ako nástrahy rybky donesené na miesto konania pretekov, to znamená, že ak chce lovec 
loviť dravce, musí si chytiť nástrahovu rybku na mieste konania preteku na vylosovanom mieste, túto skontroluje 
rozhodca, lovec ju zapíše do záznamu o dochádzke k vode a o úlovkoch a potom ju môže použiť ak mu to 
umožňuje zákon, 

 
- pri nešportovom alebo hrubom správaní bude každý účastník ihneď diskvalifikovaný, 

 
- všetky privlastnené ryby musia byť v zmysle zákona bezodkladne zapísané v zázname o dochádzke k vode 

a o úlovkoch a až potom môže lovec v love rýb pokračovať, 
 

- zúčastniť pretekov sa môže maximálne 50 pretekárov. 
 
	  
Riaditeľ pretekov    JUDr. Miloš Kabáč 
Hlavný organizátor    Bc. Peter Chorvát 
Hlavný rozhodca    Branislav Precner 
Rozhodcovia      členovia MO SRZ Trstená 
 
 
Najlepších pretekárov odmeníme peknými cenami. 
 
Podrobnejšie informácie poskytne Bc. Peter Chorvát. 
 
Prípadné nejasnosti budú  vysvetlené pred začatím preteku. 
 
Vážení kolegovia,všetkým súťažiacim želáme veľa športových úspechov a tešíme sa na stretnutie s vami.	  	  

 
Petrov Zdar !      Výbor MO SRZ Trstená 
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