
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ – MESTSKÁ ORGANIZÁCIA V PRIEVIDZI OZRGANIZUJE 

Preteky v love rýb udicou  

8. mája 2017 na VN Nitrianske Rudno 

               ORGANIZAČNÉ  POKYNY PRE  SÚŤAŽIACICH: 

1. Preteky budú uskutočnené systémom  „Chyť a pusť“. Každý úlovok si súťažiaci dá 

rozhodcovi  odmerať a zapísať do záznamu o úlovkoch. Po zapísaní ryby je súťažiaci 

povinný túto šetrne ihneď vrátiť späť do vody. 

2. Hodnotené budú len nasledovné druhy rýb – kapor. 

3. Rybolovných pretekov sa môžu zúčastniť len členovia SRZ s  rybárskym lístkom, členským 

preukazom a povolením na rybolov platným na aktuálny rok. Taktiež pozvaní hostia 

s platnými rybárskymi dokladmi. Tieto je každý loviaci povinný na požiadanie predložiť.  

4. Lov povolený na dva prúty (udice) s dvomi náväzcami v zmysle zákona č. 139/2002 

o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky.  

5. Nástraha rastlinná, červík, kostné červy, boiles.  

6. Spôsob lovu na ťažko. Rybu si zdoláva loviaci sám bez pomoci inej osoby! 

7. Vnadenie povolené 15 min. pred pretekom. Vnadenie krvou je zakázané. 

8.  Akékoľvek zámeny stanovíšť a výmena rozhodcom zapísaných rýb je zakázaná. 

9. Hodnotené budú len ryby, ktoré súťažiaci uloví a budú rozhodcom zapísané do záznamu. 

10. Každý pretekár súťaží na vlastné nebezpečenstvo. 

11. Preteky sa konajú za každého počasia. 

12. Propozície sú záväzné pre každého. Ich porušenie sa trestá vylúčením súťažiaceho 

z pretekov. 

13. Súťažné záznamy odovzdajú rozhodcovia do 30 minút po skončení preteku hlavnému 

rozhodcovi 

14. Vyhodnotenie preteku sa uskutoční o 13.00 hod. 

15. Upozornenie: loviaci je zodpovedný za poriadok na lovnom stanovišti počas lovu i po 

jeho ukončení 

 

 

 

PROGRAM  PRETEKOV:   Dátum konania: 8. máj 2017 

                                             Miesto konania: VN Nitrianske Rudno     3-5470-1-1 

Riaditeľ preteku: Slavomír Uhlár, predseda MsO SRZ Prievidza 

Hlavný rozhodca: Ján Mišovic,  predseda ObO SRZ Nitrianske Rudno 

Vyhodnocovacia komisia pre preteky : Peter Kováč, Stanislav Štrbák, Erik Hrdý                                                                                                                                                                                           

Prezentácia účastníkov preteku: len členov SRZ a pozvaných hostí od 5.30 do 7.00 hod. 

Miesto prezentácie: reštaurácia  u Kohúta  

Doba trvania preteku: od 7.00 do 12.00 hod. 

Vyhodnotenie: I. až III. miesto. Hodnotí sa najdlhší úlovok. Pri rovnosti dĺžky sa hodnotí druhý 

najdlhší úlovok, pri ďalšej rovnosti tretí, štvrtý  a ďalšie úlovky až do rozhodnutia. Pri stálej 

rovnosti dĺžky rozhoduje väčší počet úlovkov. 

Otvorenie a ukončenie pretekov vykoná hlavný rozhodca preteku signálnou pištoľou. 

Tešíme sa na Vašu účasť 

                                                                                                   P E T R O V    Z D A R ! 

                          

                                                                                                            Slavomír Uhlár  

                                                                                            riaditeľ preteku 

 


