Slovenský zväz športového rybolovu
Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina
a MsO SRZ Trenčín

Propozície
Majstrovstvá SR
U15, U20, U25
LRU plávaná
11.7. – 12.7.2020
Váh č. 8 2-4430-2-1

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2020 SZŠR v spolupráci so SRZ Rada Žilina a MsO
SRZ Trenčín, usporiada Majstrovstvá Slovenska LRU – Plávaná v kategórii U15, U20 a U25.
Účastníci pretekov:
Pretekári, podľa prezenčnej listiny, ktorí sa prihlásia do 05.07.2020:
- e-mailom na adresu: martin.lipka@sk.rhenus.com
- telefonicky na číslo Martin Lipka 0905 444 708
Termín konania:

11.07. - 12.07.2020

Miesto konania:

Váh č 8 2-4430-2-1, náhradná trať nie je určená

Organizačný štáb:
Riaditeľ pretekov:
Marek Macháč
Garant rady SRZ:
Martin Lipka
Hlavný rozhodca:
Peter Mišo
Sektorový rozhodca:
Ladislav Ješ
Technický vedúci:
Branislav Oslanec
Bodovacia komisia:
hlavný rozhodca + 2 dvaja
Zdravotnícke zabezpečenie: na tel. 112
Športový rybársky pretek je usporiadaný podľa zákona 216/2018 Z.z.§ 20 a vykonávacej
vyhlášky 381/2018 § 15
Každý pretekár je povinný dodržiavať hygienické predpisy podľa aktuálneho
nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré budú zverejnené pred pretekmi

Technické pokyny :
- Preteká sa podľa súťažných pravidiel SZŠR pre LRU – Plávaná a aktuálnych
modifikácií pre rok 2020.
- 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/. Veľká patentka na chytanie bude umiestnená v samostatnej
najmenšej nádobe z odmernej sady 1/8 l alebo tzv. puk. Všetci pretekári musia mať
pri kontrole živú návnadu pripravenú v sade odmerných nádob typu „Sensas“.
Návnada rastlinného pôvodu musí byť pri kontrole krmiva umiestnená v rybárskom
vedre so značkami objemu na vnútornej strane.
- Dĺžka prútu je stanovená v kategórii U25 max. 13 m, v kategórii U20 max. 11,5 m
a v kategórii U15 max. 10 m. Tá istá dĺžka platí aj pre prúty s pohárikmi.
Špeciálne pokyny k týmto pretekom :
- Každý pretekár musí mať pripravenú nádobu (vedro) na presypanie a skontrolovanie
krmiva t.j. minimálne jednu prázdnu nádobu (vedro) okrem nádob, v ktorých má už
pripravené krmivo.

Pretekárska trať:

Vážsky kanál pod hydrocentrálou za futbalovým štadiónom AS Trenčín. Voda mierne tečúca
podľa prevádzky elektrárne, breh kamenisto - trávnatý, s výskytom stromov. Dno kamenistoštrkové, hĺbka vody 3,5 - 5 m s prírodnými prekážkami.
Výskyt rýb:
Vyskytujú sa všetky druhy nížinných rýb, z ktorých hlavné zastúpenie majú nosáľ, mrena,
pleskáč, plotica, kapor a belica.
Časový harmonogram:
Piatok: 10.07.2020
09.00 – 17.00
tréning na pretekárskej trati
Sobota: 11.07.2020
08.00 – 08.30
08.30 – 09.00
09.00 – 10.50
10.50 – 11.00
11.00 – 14.00
14.00 – 14.30

zraz pretekárov, prezentácia, žrebovanie
presun na stanovištia
príprava pretekárov
kŕmenie
preteky (U20,U25 + 1 hod)
váženie (U20,U25 + 1 hod)

Nedeľa: 12.07.2020
07.00 – 07.30
07.30 – 08.00
08.00 – 09.50
09.50 – 10.00
10.00 – 13.00
13.00 – 13.30
15.00 – 15.30

zraz pretekárov, prezentácia, žrebovanie
presun na stanovištia
príprava pretekárov
kŕmenie
preteky (U20,U25 + 1 hod)
váženie (U20,U25 + 1 hod)
vyhodnotenie M SR U15, U20 a U25

Rozpis signálov:
– 1. signál vstup pretekára do pretekárskeho stanovišťa
– 2. signál 5 minút do začiatku kontroly krmiva
– 3. signál začiatok kŕmenia
– 4. signál začiatok pretekov
– 5. signál minút do konca pretekov (U20,U25 + 1 hod)
– 6. signál koniec pretekov (U20,U25 + 1 hod)

Záverečné ustanovenia:
- Všetci pretekári musia mať platné registračné preukazy športovca SZŠR, preukazy člena
SRZ. Pretekári, ktorí nie sú registrovaní v SZŠR vyplnia tlačivo Žiadosť o registráciu
pretekára /v prílohe/ . https://www.szsr.sk/registracia/
- Spodná veková hranica pre prihlásenie sa na M SR je 10 rokov, pretekov sa môže
zúčastniť pretekár, ktorý v roku konania M SR dovŕši vek 10 rokov. V kategórii do 15 rokov

sa priamo pri pretekárovi počas celých pretekov musí nachádzať dospelá sprevádzajúca
osoba, ktorá plne zodpovedá za pretekára.
- Preteká sa za každého počasia. V prípade búrky budú preteky prerušené a bude sa
postupovať podľa platných súťažných pravidiel.
- Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť a riziko
- Tréning na vytýčenej trati je možný 10.7.2020 od 9,00 do 17,00 hod. Po tomto
termíne je priestor pretekárskej trate uzatvorený. Vykonávanie lovu účastníkmi pretekov
v týchto priestoroch až do začiatku pretekov je zakázaný pod sankciou diskvalifikácie.
Tréning je povolený za podmienky, že ulovené ryby nebudú sieťkované, ale s náležitou
opatrnosťou vrátené ihneď späť do vody.
- Každý pretekár po skončení pretekov (aj tréningu) nechá po sebe vyčistené lovné miesto.

Ubytovanie:
usporiadateľ nezabezpečuje, možné zabezpečiť si individuálne napr.:
https://www.ubytovanienaslovensku.eu/
https://www.booking.com/
Informácie o preteku: Martin Lipka – tel.: 0905/444 708
Na zabezpečenie týchto pretekov bol použitý príspevok uznanému športu z Ministerstva
školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.
Propozície kontroloval predseda ŠO LRU- plávaná.

Žiadosť o registráciu fyzickej osoby – jednotlivca do 18 r.
Údaje do informačného systému SZŠR a ISŠ MŠVVaŠ SR
Údaje sú požadované podľa § 80 zákona 440/2015 Z.z.o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

*LRU Feeder

*LRU Mucha

*LRU Plávaná

*LRU Prívlač *nehodiace sa prečiarknite

Identifikačné údaje:
Meno
Priezvisko
Krajina narodenia
Rodné číslo
Dátum narodenia
Štátna príslušnosť
Trvalé bydlisko:
Ulica
Číslo domu
Mesto
Okres
PSČ
Krajina
Kontaktné údaje:
Adresa elektronickej pošty
Telefónne číslo

Člen OZ SRZ
Číslo preukazu člena SRZ
Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie uvedených osobných údajov na účel vedenia
evidencie fyzických osôb v Informačnom systéme športu MŠVVaŠ SR a SZŠR na dobu platnosti
registrácie (v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov).
Meno a priezvisko zákon. zástupcu žiadateľa do 18 rokov..................................................................
Dňa:
_____________________________
podpis žiadateľa

Registračné číslo SZŠR (vyplní SZŠR):

_____________________________________
podpis zákonného zástupcu žiadateľa do 18 r.

Dátum, pečiatka a podpis zamestnanca SZŠR:

