
SRZ RADA – ŽILINA, ODBOR PRE ŠPORTOVÚ 
ČINNOSŤ 

                                                            SRZ MSO TRENČÍN 

  

PROPOZÍCIE 

 1. LIGA LRU - FEEDER 
 30.09 – 01. 10. 2017 

Trenčín-Váh 

 Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2017 Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci so 

SRZ MsO Trenčín  usporiada 4. kolo 1. ligy v LRU – feeder 

 

Účastníci súťaže, výsledky po 3 kole budú doplnené 

* 
ZO  SRZ 

1 SRZ MsO Galanta B - Masterfish-Energofish 

2 SRZ MsO Nové Zámky- Maros Mix 

3 SRZ MsO Sereď Fishmaster 

4 SRZ MsO Považská Bystrica - BROWNING 

5 SRZ MsO Hlohovec - BROWNING 

6 SRZ MsO Galanta A - SENSAS Team 

7 SRZ MsO Bratislava 1- AWAS 

8 SRZ MsO Štúrovo- COLMIC 

9 SRZ MsO Bratislava II. - TRABUCCO Team 

10 SRZ MO Pezinok - MAROS MIX 

11 SRZ MsO Senec    -    SPRO 

12 SRZ MsO Komárno- TUBERTINI 

 



Termín konania:                   30.9-01.10. 2017 

 

Miesto konania:                    Trenčín časť Sihoť -Váh 2-4430-1 

 

Organizačný štáb: 

Riaditeľ pretekov:                  Marek Macháč 

Garant SRZ Rady:                 Lantaj Ján 

Hlavný rozhodca:                   Pavol Kubiš 

Sektoroví rozhodcovia:          p.Karásek, p.Procházka 

Bodovacia komisia:                hlavný rozhodca, garant pretekov + 2 zabezpečí SRZ MsO Trenčín 

Technický vedúci:                   

Zdravotné zabezpečenie:      zabezpečí SRZ MsO Trenčín, prípadne 112 

 

Technické pokyny:  

Preteká sa v disciplíne LRU – feeder podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ 2012 a doplnkov 
platných od 21.1 2017. Množstvo krmiva rastlinného pôvodu je stanovené na 12 l a množstvo návnad 
živočíšneho pôvodu na 2,5 l (z toho môže byť max. 0,5 l kŕmnej patentky). Všetci pretekári musia mať 
pri kontrole živú návnadu pripravenú v sade odmerných nádob vzor " Sensas " a pre lovnú patentku 
vzor Tubertini  
Návnada rastlinného pôvodu musí byť pri kontrole krmiva umiestnená v rybárskom vedre so  

značkami objemu na vnútornej strane. 

 

Pretekárska trať:  

Rieka Váh 2-4430- 1 – Trenčín , pod hydrocentrálou na Sihoti paralelne s ulicou Nábrežná 

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 na trať:  

 

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 / 

smer plaváreň / . Pred mostom na Ostrov použite odbočku v pravo a zjazd smerom k vode. 

Upozornenie: K vode je vjazd autami povolený výlučne len 

s povolením od správcu toku na konkrétne časové obdobie. 

V ostatných dňoch je vjazd áut zakázaný a porušenie zákazu rieši 

polícia. Uvedené povolenie na vstup  bude zaslané spolu 

s propozíciami vedúcim družstiev. 

Pri moste schádzate po hrádzi , po ktorej sa pohybuje množstvo 

chodcov , preto prosím prispôsobte rýchlosť a zvýšte 

ohľaduplnosť. V iných miestach je prejazd autami cez hrádzu prísne 

zakázaný, preto vjazd aj výjazd je nutné riešiť podľa priloženej 

mapky. 



 

 

 

Výskyt rýb:      

všetky druhy nížinných rýb s prevahou  rýb : nosáľ, plotica, mrena , pleskáč,  lieň,   kapor, karas, 

podustva ,  sumec, jeseter  

Časový program:  

Piatok 29.09.2017:  
 
nepovinný tréning v rámci platného povolenia na daný revír ,(celozväzové) od 08:00 do 17:00 
 
Sobota 30.9. 2017 :  
08.00 - 08.15 prezentácia  
08.15 - 09.00 otvorenie pretekov a žrebovanie  
09.00 - 09.15 presun pred pretekárske miesto  
09.15 - 10.50 vstup do pretekárskeho miesta, príprava na preteky  
kontrola množstva návnad a nástrah /v prvých 30-60 min./prípravy na preteky  
10:50 - 11.00 kŕmenie  
11.00 - 16.00 lovenie  
16.00 – 16:30 váženie  
 
Nedeľa 01.10. 2017:  
07.30 - 07.45 prezentácia  
07.45 - 08.00 žrebovanie  
08.00 - 08.15 presun pred pretekárske miesto  
08.15 - 09.50 vstup do pretekárskeho miesta, príprava na pretek  
kontrola množstva návnad a nástrah/v prvých 30-60 min./prípravy na preteky  
09.50 - 10.00 kŕmenie  
10.00 - 15.00 lovenie  
15.00 – 15.30 váženie  
16.00 vyhodnotenie 4.kola pretekov a ročníka 2017 
 



Rozpis signálov:  
 
Prvý signál s-09:15/n-08:15- 90 minút pred začiatkom pretekov povoľuje vstup pretekára na svoje 
lovné miesto a signalizuje začiatok prípravy. Počas prvých 30 - 60 min prípravy prebehne kontrola 
krmiva a nástrah, ktoré musia byť umiestnené pred lovným miestom. Po kontrole nástrah a krm iva si 
pretekár znesie skontrolované krmivo a nástrahy do lovného miesta. Po tejto kontrole nesmie pretekár 
opustiť lovné miesto bez súhlasu dvoch pretekárov alebo rozhodcu a je zakázané čokoľvek vynášať 
alebo donášať do priestoru lovného miesta.  
Druhý signál s-10:50/n-09:50 -10 minút pred začiatkom pretekov 10 minútové kŕmenie.  
Tretí signál s-11:00/n-10:00-začiatok pretekov  
Štvrtý signál:s-15:55/n-14:55- 5 minút do konca pretekov  

Piaty signál: s-16:00/n-15:00-koniec pretekov 

  

Záverečné ustanovenia: 

-Všetci pretekári musia mať platné registračné preukazy, preukazy členov SRZ, a v prípade    

pochybností totožnosti musí pretekár predložiť OP. 

- Vedúci družstva musí na požiadanie predložiť platnú súpisku potvrdenú odborom pre športovú 

činnosť SRZ . 

- Preteká sa za každého počasia, účasť v súťaži je na vlastné nebezpečenstvo a za svoje správanie a 

konanie nesie pretekár plnú osobnú zodpovednosť. V prípade búrky budú preteky prerušené a bude 

sa postupovať podľa čl. 22 súťažných pravidiel LRU-feeder. 

- Tréning pred pretekmi I. ligy je povolený na základe platného povolenia na daný revír vo 

vymedzenom čase 

- Informácie o pretekoch:  

- Ubytovanie je potrebné zabezpečiť individuálne, bufet nebude k dispozícii 

 možnosti ubytovania:   

 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 

 

Propozície kontroloval vedúci sekcie LRU – F. 

Organizačný štáb želá veľa úspechov! 
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