
 
 

PROPOZÍCIE 46. ROČNÍKA CELOORAVSKÝCH PRETEKOV- PLÁVANÁ 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------------   
 
Organizátor: MO SRZ Trstená  
Termín konania súťaže: 5. máj 2018 (sobota)  
Miesto konania: revír č. 3-6050-1-1 VVN Tvrdošín, kaprový, lovný 
Riaditeľ pretekov: JUDr. Miloš Kabáč 
Hlavný rozhodca: Bc. Peter Chorvát  
Rozhodcovia: členovia MO SRZ Trstená 
 
Charakteristika trate:  
––––––––––––––––––– 
Breh trate upravený s trávnatým, miestami krovinatým porastom, na niektorých miestach s porastom 
kríkov a stromov. Voda má charakter vyrovnávacej vodnej nádrže s kolísavou hladinou s hĺbkou do 20 
m. Dno bahnité.  
 
Výskyt rýb:  
–––––––––– 
kapor, lieň, pleskáč, karas, pstruh dúhový, plotica, červenica, belica, šťuka, zubáč, ostriež 
 
Časový harmonogram pretekov: 
–––––––––––––––––––––––––––– 
  6:45 -   8:00   prezentácia pretekárov 
  8:00 -   8:15   privítanie, organizačné pokyny, žrebovanie pretekárskych stanovíšť 
  8:15 -   8:55   presun pretekárov na stanovištia, príprava 
  8.55 -   9:00   vnadenie 
  9:00 - 12:00   preteky  
12:00 - 12:30   váženie, sčítanie výsledkov  
12:30 - 13:15   občerstvenie, guláš 
13:15 - 13:30   vyhodnotenie pretekov, odovzdanie cien, záver  
 
Podmienky súťaže, spôsob lovu, bodovanie: 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

• Pretekov sa môžu zúčastniť členovia MO SRZ Trstená, Námestovo a Dolný Kubín, s platným 
povolením na rybolov a rybárskym lístkom. 

• Preteky sú organizované ako preteky jednotlivcov v disciplíne právaná podľa pravidiel CIPS. 

• Bodujú sa všetky ulovené ryby spôsobom 1 gram váhy - 1 bod. 

• Preteky sú organizované spôsobom „chyť a pusť“- bez privlastnenia úlovkov. Pretekár je povinný 
uchovávať ulovené ryby v sieťke s kruhmi o dĺžke min. 1,2 m. 

• S ulovenými rybami je potrebné manipulovať maximálne opatrne. 

• Súťažiaci sa počas pretekov riadia pokynmi hlavného rozhodcu a rozhodcov. 

• Vnadenie začína 5 minút pred zahájením pretekov na signál hlavného rozhodcu. Začiatok pretekov, 
5 min. pred ukončením a koniec pretekov budú ohlásené signálom hlavného rozhodcu. 

• Preteky sa konajú za každého počasia, pretekári pretekajú na vlastné nebezpečenstvo. 

• Nástraha ľubovoľná, okrem živej a mŕtvej rybky a ich častí, chránených živočíchov a ich vývojových 
štádií. 

• Povinná výbava pretekára : sieťka s kruhmi o dĺžke min l,2 m, pean (vyberač háčikov) 



• Protest možno podať najneskôr do 1 hodiny po ukončení pretekov, po uplynutí tejto doby sa na 
protesty neprihliada. 

• Občerstvenie zabezpečí organizátor pretekov. 

• Prípadné nejasnosti budú bližšie vysvetlené pred začatím preteku. 
 
Štáb pretekov bude pri VVN Tvrdošín, časť Vladina, GPS: 49°20'23"S, 19°32'54"V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prihlášky do súťaže 
–––––––––––––––––  

Na preteky sa môžu súťažiaci prihlásiť nasledovným spôsobom : 

- Vyplnením prihlášky na http://www.srztrstena.sk/. 

- Písomne na adresu MO SRZ Trstená Železničiarov 294/38, 028 01 Trstená. 

- Na e-mailovú adresu vedúceho odboru športovej činnosti MO SRZ Trstená evi112@azet.sk 
resp. telefonicky na číslo telefónu 0903950122. 

- Uzávierka prihlášok je dňa 01.05.2018. Prihlásiť sa možno ešte ráno v deň konania pretekov, 
najneskôr do 7.30.hod. za predpokladu, že počet pretekárov nepresiahne 70, čo je kapacita 
trate .Prosíme všetkých pretekárov, ktorí majú seriózny záujem o štart na týchto pretekoch, aby 
neodkladali svoju prihlášku až na deň konania pretekov, ale prihlásili sa najneskôr do oficiálne j 
uzávierky prihlášok. Je to dôležité najmä pre plánovanie nákupu surovín na guláš 
a občerstvenie, ako aj  výrazné uľahčenie rozvrhnutia a vytýčenia trate. 

 

 
Vážení kolegovia, 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 
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