
XIX. ročník pretekov žien a dievčat v love rýb udicou 

Jazierko pri elektrárni 

6.mája 2017 
 

 

 Dňa 6. mája 2017 boli na Jazierku pri elektrárni uskutočnené preteky žien a dievčat 

v love rýb udicou. 

 Preteky prebehli v dvoch kategóriách, ktoré boli aj samostatne vyhodnotené: 

- kategória dievčat do 14 rokov mohla pri preteku používať len jednu udicu, 

- kategória žien mohla pri preteku používať dve udice. 

 

Pretekov sa zúčastnilo v kategórii žien  23  pretekárok a v kategórii dievčat  2   pretekárky. 

 

Nízka účasť dievčat bola pravdepodobne spôsobená tým, že v tento istý deň sa konali 

aj preteky detí na Štrkovni Nemšová. 

Preteky prebehli za pekného slnečného počasia. Voda v Jazierku bola po predošlej 

vysokej vode Váhu ešte zdvihnutá a značne prikalená.  

 

V kategórii žien sa na prvých troch miestach umiestnili: 

 

1. Miesto:  Eva REŠETKOVÁ     s celkovým počtom bodov   779 

2. Miesto:  Ingrid RADILOVÁ           s celkovým počtom bodov   776 

3. Miesto:  Jana ŽUCHOVÁ               s celkovým počtom bodov   750 

 

V kategórii dievčat sa na prvých troch miestach umiestnili: 

 

1. Miesto:  sl.  Lili HELEŠOVÁ         s celkovým počtom bodov   668 

2. Miesto:  sl.  Timea TUHARSKÁ    s celkovým počtom bodov   116   

 

Celkovo bolo ulovených: 

 

                 Druh                Počet kusov 
Kapor 7 

Karas 29 

Lieň 1 

Červenica 14 

Plotica 17 

Pleskáč 0 

Belička 272 

Jalec 0 

Ostriež 2 

Úhor 2 

Šťuka 0 

CELKOM 344 

 

Najdlhšiu rybu - úhora s dĺžkou 55 cm ulovila slečna PANÁKOVÁ Ľubica z družstva žien 

a za dievčatá sl. HELEŠOVÁ Lili ulovila 2 karasov a ploticu v dĺžke 25 cm. Z celkového 

počtu 7  ulovených kaprov boli 3 vrátení späť do vody a 4 si pretekárky prisvojili. Udelených 



bolo celkovo 25 cien z toho 15 predmetov v celkovej hodnote 200,- € bolo z finančných 

prostriedkov MsO SRZ Trenčín a 21 predmetov v hodnote 250,- € venovali sponzori, za čo im 

patrí naše vrelé poďakovanie. 

Preteky sponzorovali: p. Vlado DUDA, p. Igor LALO, p. Peter HORŇÁK, p. Eduard RIŠKA, 

p. Andrej MASÁR, firmy REJAS, STAFIS, DARJA, PIMA a Rybárske potreby na 

železničnej stanici.  

 

Riaditeľ pretekov ďakuje účastníčkam pretekov za ich športové správanie a disciplinované 

plnenie organizačných pokynov, čím prispeli veľkou mierou k úspešnému priebehu pretekov 

a k príjemne strávenému športovému dopoludniu. Zároveň ďakuje za dobrú prácu všetkým, 

čo sa podieľali na príprave a organizačnom zabezpečení pretekov. Tešíme sa spolu s Vami na 

ďalší ročník 

 

 

 

 

 

V Trenčíne dňa 7.5.2016 

 

         Roman SOKOL  v.r.                                                               Vlasto VIEDENSKÝ v.r. 

Predseda ObO č. 2 pri MsO Trenčín                                                        Hlavný rozhodca 


