
Propozície 

 Celooravské preteky 2022 – LRU plavaná 

 

 
Termín konania: 28.5.2022 (sobota) 

Miesto konania: Štrkovisko Párnica č. 1-2 (revír 3-4170-1) 

Organizátor: MO SRZ Dolný Kubín 

Riaditeľ pretekov: Michal Babnič 

Hlavný rozhodca: Miroslav Mihálik 

Rozhodcovia: členovia MO SRZ Dolný Kubín 

Organizačný štáb: medzi štrkoviskami 1 a 2 

 

Časový harmonogram:   07:00 - 07:30  prezentácia  

       07:30 - 08:00  privítanie, organizačné pokyny, žrebovanie stanovíšť 

       08:00 - 08:55  presun pretekárov na stanovištia, príprava 

       08:55 - 09:00  vnadenie 

       09:00 - 12:00  preteky 

       12:00 - 13:00  váženie úlovkov  

       13:00 – 14:00 vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien 

 

Charakteristika trate: 

Breh trate je upravený s trávnatým, miestami krovinatým porastom, na niektorých miestach s 

porastom stromov. Voda stojatá o hĺbke 1,2 - 2,5 m, na niektorých miestach v tomto období 

porastená vodným rastlinstvom. Dno bahnité, miestami so štrkovými lavicami. Vyskytuje sa 

tu najmä: kapor, lieň, amur, pleskáč, plotica, červenica, ostriež, šťuka.  

 

 



Podmienky súťaže: 

- Pretekov sa môžu zúčastniť členovia MO SRZ Dolný Kubín, Námestovo a Trstená, 

s platným povolením na rybolov a platným rybárskym lístkom 

- Lovné stanovištia si súťažiaci losujú ručne a po skončení limitu stanoveného 

v časovom harmonograme nebudú ,, oneskorenci ,, na pretek pripustení 

- Preteky sú organizované ako súťaž jednotlivcov v disciplíne LRU – plavaná podľa 

pravidiel CIPS 

- Bodujú sa všetky ryby systémom 1g = 1b 

- Preteky sú organizované systémom chyť a pusť, t. j. bez privlastnenia úlovkov 

- Pretekári sú povinní prechovávať ryby do príchodu rozhodcu v saku alebo vo vhodnej 

rybárskej sieťke tak, aby ryby neboli poškodené, tí ryby zvážia, zapíšu a šetrne pustia 

naspäť do vody 

- S ulovenými rybami je nutné manipulovať s najväčšou opatrnosťou 

- Pri zdolávaní ryby nesmie pretekár opustiť svoje lovné miesto a nesmie nijakým 

spôsobom obmedziť iného pretekára 

- Súťažiaci sú povinní sa počas preteku riadiť pokynmi hlavného rozhodcu a rozhodcov 

- Preteky sa konajú za každého počasia a na vlastné riziko 

- Nástraha ľubovoľná, okrem živej a mrtvej rybky a ich častí, chránených živočíchov 

a ich vývojových štádií 

- Povinná výbava: meter, peán, podberák, vhodná rybárska podložka a prechovávadlo 

(sieťka, sak) 

-  Ryba sa považuje za ulovenú a boduje sa vtedy, ak sa počas zaznenia záverečného 

signálu nachádza v podberáku a mimo vodnej hladiny 

- Dvojice, ktoré sa umiestnia na 1. až 5. mieste budú odmenené vecnými cenami 

- Maximálny počet štartujúcich je limitovaný na 40 

 

Prihlášky do súťaže: 

Prostredníctvom e-mailu na adresu vedúceho odboru športovej činnosti 

roman.teluch@gmail.com , alebo formou SMS správy na tel. č. 0911 563 280 – Roman 

Teluch. Do prihlášky treba uviesť meno, priezvisko, telefónny kontakt a organizáciu. 

Uzávierka prihlášok je do 22.5.2022 ( nedeľa ) vrátane ! Po tomto určenom termíne už 

nebude možné sa na pretek prihlásiť! Po pretekoch bude podané občerstvenie. Prosíme 



preto pretekárov, aby sa do súťaže prihlásili čo najskôr, aby organizátori mohli v predstihu 

zabezpečiť suroviny na občerstvenie. Súťažiaci budú po pretekoch odmenení hodnotnými 

cenami. Informácie o preteku na tel. č.: 0903 542 803 – Michal Babnič. Tešíme sa na vašu 

účasť, a prajeme vám bohaté športové zážitky !  

 

Výbor MO SRZ Dolný Kubín        Petrov zdar! 

 


