
MsO SRZ Prievidza          Dňa 15.1.2015 

 

PROPOZÍCIE (návrh) 

rybárskych pretekov na malých vodných revíroch MsO SRZ Prievidza (MAVOR) 

1. ročník 

 

Z iniciatívy výborov obv. org. MsO SRZ a so súhlasom V/MsO sa v roku 2015 uskutoční 1. ročník 

pretekov MAVOR (malé vodné revíry). Tieto preteky ako nový produkt organizačnej činnosti sa budú 

konať 02. 05. 2015.  

 

Zdôvodnenie:  

a) súčasná organizácia pretekov a vynakladané úsilie nie je adekvátna počtu súťažiacich, 

b) MAVOR majú svojich stálych návštevníkov a je predpoklad, že súťaž v domácich podmienkach 

pritiahne tých, ktorí na veľké preteky nechodia. 

c) okrem vecných cien si môže súťažiaci ponechať uloveného kapra. 

d) preteky sa budú konať súbežne v jeden deň na VN OR rieky Nitry č. 1, VN Kanianka a VN 

Brezany. 

e) MAVOR sa bude organizovať funkcionárskym aktívom obv. org. Kanianka, N. Pravno 

a Prievidza č. 1, 2 a 6; môže to byť aj inak.  

f) preteky organizované na OR r. Nitry č.1 majú navyše štatút o Pohár primátorky mesta Prievidza 

a platia rovnaké pravidlá ako na VN Kanianka a Brezany. 

g) po zapísaní úlovku môže súťažiaci zotrvať na stanovišti a ulovené ryby opatrne vrátiť späť do 

vody. 

h) víťaz v kategórii najdlhší úlovok obdrží putovný pohár a minimálne do ďalších pretekov bude 

majster lovu. 

i) po skončení pretekov bude jeden prítomný vylosovaný súťažiaci odmenený darčekovým košom, 

j) štartovné lístky sa začnú predávať na meno, pravdepodobne už na ČS obv. organizácií, 

k) počet miest pre súťažiacich sa predpokladá na OR rieky Nitry cca. 120, VN Kanianka cca. 120 

a VN Brezany cca 60.  

 

Termín konania pretekov: 02. 05. 2015 so začiatkom od 06:00 hod a ukončením 11:00 hod. 

Štartovné: 5 EUR 

Charakter pretekov: určené členom SRZ 

Spôsob lovu: na plávanú a položenú, vnadenie povolené 5 minút pred začiatkom pretekov, použitie 

nástrah v súlade so zákonom a vyhláškou o rybárstve, 1 udica - miesta sa budú LOSOVAŤ !!! 



Štartovné lístky: budú farebne rozlíšené pre každý revír inak, možno si ich zakúpiť v predstihu na meno 

(bude zaevidované) a možno ich posunúť v odôvodnených prípadoch zasa na meno pred začiatkom 

pretekov na stanovišti evidencie.  

Rovnako tak ešte nepredané lovné miesta budú ponúknuté do predaja pred pretekmi, ale v zostávajúcej 

ponuke. Iné zmeny je možné realizovať na základe rozhodnutia „jury“ (riaditeľ pretekov, predseda 

organizačného štábu, hlavný rozhodca) v súlade s prijatými pravidlami. V prípade podania protestu za 

poplatok 30 € bude rozhodovať „jury“ a ak protest uzná peniaze budú vrátené, inak nie.  

 

Dozorný orgán pretekov: Časť P/MsO SRZ, predseda, tajomník a hospodár, ktorí vyhlásia celkového 

víťaza (majstra), uskutoční sa po pretekoch na revíry, kde bude vyhlásený víťaz o najdlhší úlovok. 

Rozhodcovské zabezpečenie: na 20 súťažiacich jeden rozhodca (zabezpečia organizátori), bude 

opatrený visačkou s menom a funkciou. 

Vytýčenie lovných stanovíšť: pred pretekmi zabezpečia organizátori v súlade s vypracovaným 

situačným plánom ponúknutým na začiatku predaja štartovných lístkov. Číselné označenia na OR rieky 

Nitry v PD 1-199, VN Kanianka 201-399, VN Brezany 401-499.  

Finančné krytie: vecné odmeny v hodnote 3x100 € (50 – 30 – 20) prvé tri miesta, putovný pohár 1x + 

malé vecné dary (nožík, krmivo, silón ..) 

Prerokované a odsúhlasené výbormi - Obv. or. č. 1, 2, 3, 6, 7. 

 

PREDAJ ŠTARTOVNÝCH LŚTKOV 

Predaj štartovných lístkov na preteky MAVOR bude prebiehať pri výdaji povolení počas 

úradných hodín všetkých siedmych obvodných organizácií a takisto na členských 

schôdzach.  

1.Obvodná organizácia - UTOROK v čase od 14:30 - 17:30. 

2.Obvodná organizácia - PONDELOK v čase od 16:00 - 18:00. 

3.Obvodná organizácia - NEDEĽA v čase od 10:00 - 12:00. 

4.Obvodná organizácia - ŠTVRTOK v čase od 15:00 - 17:00. 

5.Obvodná organizácia - NEDEĽA v čase od 10:00 - 12:00 

6.Obvodná organizácia - STREDA v čase od 16:00 - 18:00 

7. Obvodná organizácia - UTOROK A ŠTVRTOK v čase od 17:00 - 19:00 

Štartovné sa platí 5 € v hotovosti. Úhradu štartovného potvrdí súťažiaci svojím 

podpisom na evidenčný list a  dostane štartovný lístok , ktorým sa preukáže v deň 

pretekov. 

 

V Prievidzi, dňa: 15.1.2015 

 


