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PROPOZÍCIE-PRÍVLAČOVÉ PRETEKY
Kaniansky pstruh – druhý ročník 29.október 2022. 

Organizačný výbor 
Riaditeľ preteku : Mgr. Murár Marek 
Bodovacia komisia : Mgr. Lucia Ivenzová, Róbert Rybár, Milan Hrdý
Hlavný rozhodca : Tomáš Píš
Preteky usporiada MsO SRZ Prievidza v rybolovnej technike prívlač. Pretek je určený pre širokú 
rybársku verejnosť. 

Štartovné: 30 € 
Pretekár bude zaregistrovaný po zaplatení čiastky 30,- € na účet MsO SRZ Prievidza vedený v
SLSP  a.s.,  IBAN:  SK7109000000000066504447  ,variabilný  symbol:  29102022,  správa  pre
prijímateľa: meno, priezvisko, obec/mesto pretekára, telefónne číslo!  Po prijatí platby bude
pretekár  okamžite  pripísaný  na  štartovnú  listinu  zverejnenú  na  www.srzprievidza.sk  v  sekcii
Kaniansky pstruh 2022. Uzávierka prihlášok je dňa 26.októbra 2022. 

Preteky sa uskutočnia na VN Kanianka, číslo revíru 3-5170-1-1 
Vodná nádrž Kanianka sa nachádza priamo v obci Kanianka ,okres Prievidza. Obec je vzdialená
5km od centra mesta Bojnice. V smere od Bojníc sa k vodnej nádrži dostanete po príjazde do obce
Kanianka  odbočením do  prava na začiatku  obce.  Odbočka  bude  označená  šípkou Prívlačové
preteky. V smere od obce Lazany sa k vodnej nádrži dostanete po prejdení celej obce Kanianka až
po  odbočku  označenú  šípkou  Prívlačové  preteky  a  odbočením  do  ľava.  Parkovanie  bude
usmerňované usporiadateľmi. Zraz pretekárov pri vodnej nádrži. 

V cene štartovného je zahrnuté: 
raňajky, guláš, čaj, pivo/kofola , 3ks privlastneného pstruha dúhového, ceny pre víťazov. 

Pretekár ako dotknutá osoba, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  platnom  znení  a  v  zmysle  Nariadenia  Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, zaplatením štartovného a svojou registráciou zároveň súhlasí,
aby jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a obec/mesto uvedené v správe pre prijímateľa
boli organizátorom použité a zverejnené v štartovnej a vo výsledkovej listine pretekov a zároveň
súhlasí so zverejnením obrazového záznamu (fotografií) vyhotoveného počas pretekov na ktorom
sa ako dotknutá osoba prípadne nachádza. Telefónne číslo bude slúžiť len pre organizátora, v
prípade potreby kontaktovania pretekárov. 
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Časový rozvrh : 7:00 – 9:00 prezentácia, losovanie 
9:30 – 10:20 1.kolo 
10:20 – 10:50 striedanie 
10:50 – 11:40 2. kolo 
11:40 – 13:10 prestávka, obed 
13:10 – 14:00 3. kolo 
14:00 – 14:30 striedanie 
14:30 – 15:20 4. kolo
16:30 – vyhlásenie výsledkov 

Pretekárska trať je rozdelená na 110 pretekárskych úsekov. Pretekár loví každé kolo na inom
pretekárskom úseku. Pretekársky úsek je označený číslom cca 5m na pretekára. Pretekárov úsek
je 2,5m doľava a 2,5m doprava od vylosovaného čísla. Každý pretekár si pri prezentácii vylosuje
pre každé kolo jeden pretekársky úsek označený číslom. 

VN Kanianka je stojatá voda z rozlohou 9 ha a hĺbkou od 1m-7m. Pred pretekmi bude do vodnej 
nádrže vysadená násada pstruha dúhového v objeme 1200 kg. 
Každý pretekár si môže privlastniť 3ks pstruha dúhového. Ostatné ryby sa púšťajú späť. 
Maximálny počet prihlásených pretekárov je 110 (z toho 10 miest je rezervovaných pre 
organizátora) .Uzávierka prihlášok je dňa 26.októbra 2022. 

Súťažiť sa bude o hodnotné ceny a poháre!!!

Informácie na telefónnom čísle: 
0905 710 587, email: panismichal@gmail.com
0918 813 435, email:murarmarek@gmail.com

a na www.srzprievidza.sk v sekcii Kaniansky pstruh 2022


