
Laugaricio cup 2017 
 

 
Podľa plánu športovej činnosti na rok 2017 ,  SRZ MsO Trenčín v spolupráci s ŠKP Trenčín usporiada 
pohárove dvojkolo 2-členných  družstiev v LRU plávaná  pre registrovaných i neregistrovaných 
pretekárov zo Slovenska i zo zahraničia.. Pretek je zaradený do hodnotenia ATP . Pretek v roku 2017 
bude organizovaný pre maximálne 35 družstiev = 70 pretekárov. Štartovné 50€ za družstvo. 
V cene štartovného je pre pretekárov zahrnuté jedlo a pitný režim  / neobmedzene alko i nealko / 
po oba dni preteku . 
Pre najlepších budú pripravené poháre,  hodnotné ceny ako aj zuajímavé finančné prémie.  
 
Termín konania:   19.-20. 8.  2017 
Miesto konania:   Rieka Váh 2-4430-1 , Trenčín – časť Sihoť, za futbalovým štadiónom 
 
 
Organizačný  štáb: 
Riaditeľ pretekov:                  Roman Sokol  
Hlavný rozhodca:                   Juraj Valient 
Sektoroví rozhodcovia:        zabezpečí SRZ MsO Trenčín 
Bodovacia komisia:                hlavný rozhodca + 2 zabezpečí SRZ MsO Trenčín 
Technický vedúci :                 V. Viedenský 
Zdravotné zabezpečenie:        zabezpečí SRZ MsO Trenčín, prípadne 112 
 
 
 
Technické pokyny: Preteká sa v disciplíne LRU – plávaná podľa predpisov  pre športovú 
činnosť SRZ 2012, doplnkov č. 1/2013 a 2/2014 a ich modifikácií.  
 
 
Pretekárska trať: Rieka Váh 2-4430-1 – Trenčín , Pod hydrocentrálou na Sihoti paralelne s ulicou 
Nabrežná . 
Charakter trate: 
Breh –  regulovaný kameňmi s trávnatým porastom a stromami.  
Voda – tečúca s miernou až silnejšou prúdnosťou v závislosti od prietoku cez elektráreň, 
hĺbka 3 – 5 m.  
Dno – kamenisté , miestami s piesčito-hlinitým nánosom 
 
 
Prístup k trati:  Od Bratislavy aj od Žiliny zjazd z D1 smer ,,Trenčín  Západ“ . Ďalej smer centrum 
a na križovatke pri Hoteli Elizabeth podjazdom na Sihoť. Za podjazdom do ľava po hlavnej ceste 
smerom na Ostrov .  
 
Výskyt rýb: Všetky druhy nížinných rýb s prevahou  rýb : nosáľ, plotica, mrena , pleskáč,  lieň,   

kapor, karas, podustva ,  sumec, jeseter 
 
 
 
 
 
 



 
 
Časový program: 
Piatok  18.08.2017    11:00 - 18:00    Dobrovoľný tréning bez sieťkovania rýb do 18:00hod. 
Sobota  19.08.2017    06:00 -  07:00    Prezentácia 
                                    07:00 -  07:30    Otvorenie  a žrebovanie 1.kola pretekov  
                                    07:30 -  08:00    Presun pretekárov na stanovištia 
                                    08:00 -  09:50    Príprava  pretekárov  
     09:00 -  09:30    Kontrola krmiva 
                                    09:50 -  10:00    Kŕmenie / 1.signál / 
                                    10:00 -  14:00    1.kolo pretekov / 2.signál , začiatok preteku / 

13:50 -  14:00    1.kolo pretekov / 3.signál , 10 min.  do konca preteku / 
14:00                  Ukončenie preteku / 4.signál /  
14:00 -  15:30    Váženie, vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov 1.kola 

Nedeľa  20.08.2017    06:00 -  07:00    Prezentácia 
                                    07:00 -  07:30    Otvorenie  a žrebovanie 2.kola pretekov  
                                    07:30 -  08:00    Presun pretekárov na stanovištia 
                                    08:00 -  09:50    Príprava  pretekárov  
     09:00 -  09:30    Kontrola krmiva 
                                    09:50 -  10:00    Kŕmenie / 1.signál / 
                                    10:00 -  14:00    2.kolo pretekov / 2.signál , začiatok preteku / 

13:50 -  14:00     2.kolo pretekov / 3.signál , 10 min.  do konca preteku / 
14:00                  Ukončenie preteku / 4.signál /  
14:00 -  15:30    Váženie, vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov 2.kola 

   16:00     Vyhlásenie výsledkov 
  
 
Záverečné ustanovenia: 

• Preteká sa za každého počasia , všetci pretekári súťažia na vlastné nebezpečie. 
V prípade búrky  bude pretek prerušený a bude sa postupovať podľa čl. 34 
súťažných pravidiel. 

• Vjazd motorových vozidiel na trať bude povolený na obdobie 18-20.8.2017.  
• Registrácia pretekárov: Marek Macháč  0917 787 109, Facebook: skupina Laugarico cup 

• Ubytovanie si každý pretekár zabezpečuje individuálne, napr.  
 
Penzión na Sihoti 
Adresa:  Jiráskova 5, 911 01 Trenčín 

telefón: +421 (0) 32 74 34 164 

mobil: +421 (0) 904 019 990  
E- mail: info@penzionnasihoti.sk 
 
Penzión Accom  
Hurbanová 44, 911 01 TRENČÍN Slovenská Republika 
Telefón: +421 (0)32 744 6641 
Mobil: +421 (0)905 556 874 recepcia 

E- mail: info@penzionaccom.sk 

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

                                                                                                    Petrov zdar ! 
 



 

 
Takto prebiehal pretek  Laugaricio cup v roku 2016 



 


