
Slovenský rybársky zväz  - Mestská organizácia 

Trenčín a športový klub plávaná  - Trenčín 
usporiada podľa plánu športovej činnosti pretek dvojíc zaradený do seriálu pretekov ATP 

 

 
 

Propozície 

Organizačné pokyny: Pohárový pretek /ATP/ 2-členných družstiev pre registrovaných aj 
neregistrovných pretekárov zo Slovenska aj zahraničia . Trať bude pripravená pre max. 32 družstiev z 
čoho dve miestenky su vyhradené pre družstvá domáceho usporiadateľa. Štartovné 80€ za družstvo. V 
cene štartovného je pre pretekárov zahrnutý bufet / raňajky + obed / po oba dni preteku a neobmedzené 
alko i nealko. Pre víťazné družstvá s najnižším súčtom umiestnení budú pripravené poháre, putovný 
pohár,  hodnotné vecné ceny ako aj finančné prémie pre tri najúspešnejšie družstvá a taktiež finančná 
premia pre najúspešnejšieho jednotlivca s najvyššou celkovou hmotnosťou ulovených rýb za oba dni.  
 
Každý pretekár bude druhý deň preteku v opačnom sektore ako bol prvý deň.  
 
Účastníci preteku súhlasia s tvorbou a následným zverejnením fotografíí , videii a materiálov  
spojených s následným vyhodntením preteku ako aj s propagáciou pre ďalšie ročníky. 
 
Podmienky registrácie a úhrady štartovného: 
Na linku nižšie nájdete prihlášku na  LAUGARICIO CUP 2019 

Registrácia bude spustená zverejnením propozícií a ukončená 31.8.2019. O priebežnom stave 

prihlásených družstiev bude informovať skupina LAUGARICIO CUP na facebooku. 

Prihláška: 

https://forms.gle/u5RsM7sSZGZ3qdJq7 

 

 
Podmienkou na úspešné dokončenie registrácie je pripísanie štartovného do 30 dní od potvrdenia 
prihlásenia, Podľa dátumu a času úhrady bude určené poradie žrebovania poradia pre žreb lovného 
miesta. Štartovné sa bude uhrádzať výhradne na bankový účet SRZ MsO Trenčín do 30 dní od 



prihlásenia (v prípade, že štartovné nebude uhradené v tomto termíne, prihlásenie zaniká a 
automaticky prechádza na prvého náhradníka v poradí. 

 

Číslo účtu : SK62 0200 0000 0031 5596 7551 

Variabilný symbol : 88888 

Správa pre adresáta: názov družstva 
 
Organizačný štáb: 

Riaditeľ pretekov: Roman Sokol 
Hlavný rozhodca: Juraj Valient 
Bodovacia komisia: hlavný royhodca  + 2  / zabezpečí MsO Trenčín 
Technický vedúci : Marek Macháč  / Peter Baránek 
Zdravotné zabezpečenie : 112 
 
Technické pokyny: Preteká sa v disciplíne LRU – plávaná podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ 
2012 a Doplnkov č. 1 a 2 a ich modifikácií. Množstvo krmiva rastlinného pôvodu je stanovené na 20 
l a množstvo návnad živočíšneho pôvodu na 2,5 l ( z toho môže byť max. 0,5 l neposekaných 

hnojákov /dendroben/, max. 1 liter kŕmnej patentky /z toho môže byť ¾ krabička malá a ¼ veľká 

patentka/. Dĺžka prútov je stanovená na max .13 m. Tá istá dĺžka platí i pre prúty z pohárikmi. 
 
Pretekárska trať: Rieka Váh č.8  2-4430-1-1 SRZ MsO Trenčín  , paralelne s ulicou Nábrežná 
Charakter trate: Breh – regulovaný s trávnatým porastom a stromami 
Voda – hĺbka 2,5 – 4 m. tečúca s miernou až silnejšou prúdnosťou v závislosti od prevádzky MVE,  
Dno –  čiastočne bahnité, štrkové, kamemisté bez prekážok Prístup k trati: za futbalovým štadiónom 
AS Trenčín odbočiť pred mostom do prava , cez hrádzu a smerom k vode. POZOR : vyzužívajte na 

vjazd a výjazd iba túto jednu trasu. Tektiež pri prejazde cez hrádzu dbajte na prítomnosť 

chodcov a cyklistov. Pre vjazd motorových vozidiel na trať bolo vydané časovo obmedezené 

povolenie od 4.-6.10.2019 V ostatných dňoch vjazd na trať nieje povolený a porušenie rieši 

polícia.  

 



 
 
Výskyt rýb: Všetky druhy nížinných rýb s prevahou rýb : nosáľ , plotica, pleskáč , mrena , podustva, 
jalec, kapor, karas, lieň , sumec, jeseter, belička, šťuka a zubáč. 
 
Časový program : 

Piatok 4.10.2019 – nepovinný tréning bez sieťkovania rýb 

18:00 uzavretie trate – po uzavretí trate platí zákaz lovu rýb na vyznačenom úseku trate  až do 
začiatku preteku 
Sobota 5.10.2019 

07:00 – 07:30 Žrebovanie 
07:30 - 08:00 Presun pretekárov na stanovištia 
08:00 - 09:50 Príprava pretekárov 
09:50 - 10:00 Kŕmenie 
10:00 - 14:00 1. preteky 
14:00 - 15:30 Váženie, vyhodnotenie 1. pretekov, žrebovanie sektorov 2. pretekov 
Nedeľa 6.10.2019 

07:00 – 07:30 Žrebovanie 
07:30 - 08:00 Presun pretekárov na stanovištia 
08:00 - 09:50 Príprava pretekárov 
09:50 - 10:00 Kŕmenie 
10:00 - 14:00 2. preteky 
14:00 - 15:30 Váženie, vyhodnotenie 2. preteky pretekov 
16:00 Vyhlásenie výsledkov 1. a 2. pretekov 

 

Záverečné ustanovenia:  

• Preteká sa za každého počasia , všetci pretekári súťažia na vlastné riziko. 

• V prípade búrky bude pretek prerušný. 



• Ubytovanie si každý pretekár zabezpečuje individuálne napr. 

 

 

• Penzion na Sihoti / Jiráskova  5 , Trenčín ,  +421 32 74 34 164  

• Penzion Accom / Hurbanova 44 , Trenčín ,  +421 905 556 874 

 

SRZ MsO Trenčín a ŠKP Trenčín sa tešia na hojnú účasť. 

 

Petrov zdar 


