
DOPLNOK 3/2009 
150109                                              1 

SLOVENSKÝ  RYBÁSRSKY  ZVÄZ 
Odbor športovej činnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R E D P I S Y  
PRE 

ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ SRZ 
(2. vydanie) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOPLNOK č. 3/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žilina 2009 
 
 
 



DOPLNOK 3/2009 
150109                                              2 

Úvod: 
       V dôsledku zmien medzinárodných súťažných pravidiel  C.I.PS e.d.. a pripomienok 
sekcie LRU - prívlač  odboru športovej činnosti koncom roka 2008 boli vykonané zmeny 
predpisov pre športovú činnosť – 2. vydanie, 2004, doplnku č.1/2005 a doplnku č.2/2007 

 A,  Upravujú sa: 
-    Súťažné pravidlá LRU – prívlač  súčasť Doplnku č.2/.2007  

 B,  Rušia sa:  
   -  Súťažné pravidlá LRU –prívlač  ako súčasť doplnku č.  č.2/2007.  
. 
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12. Súťažné pravidlá LRU –prívlač. 
Súťažné pravidlá LRU – prívlač  vydané doplnkom č. 2/2007 k predpisom pre športovú 
činnosť SRZ z  r.  2004 sa v plnom znení rušia a nahradzujú novým znením. 
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SÚŤAŽNÉ  PRAVIDLÁ  LRU - PRÍVLAČ 
 

1. Usporiadanie súťaží 
Oficiálne medzinárodné preteky môže usporiadať len národný športový zväz, ktorý je 
členom CIPS-FIPS e.d. . V rámci Slovenskej republiky môžu organizovať preteky SRZ 
RADA a poverené ZO SRZ, resp iné právne subjekty, ktoré majú uzatvorenú „Zmluvu 
o spolupráci  a zastupovaní v súťaži“ (ďalej len Zmluvu) s SRZ RADA alebo SRZ ZO. 

2.     Účasť na pretekoch 
Súťažiace družstvá môžu byť zmiešané, t.j. môžu byť zložené z registrovaných mužov, 
žien, juniorov a junioriek starších ako 15 rokov. 1.liga, 2.liga a divízia sú dlhodobé 
postupové súťaže, skladajúce sa z troch dvojkôl (jarné ,letné a jesenné) a divízia z dvoch 
dvojkôl (jarné a jesenné). Každé dvojkolo  sa skladá z dvoch pretekov konaných 
v dvoch dňoch nasledujúcich po sebe (spravidla v sobotu a nedeľu). Preteky sa spravidla 
skladajú z dvoch trojhodinových kôl (2 x 90 minút). Termíny jednotlivých dvojkôl 
navrhuje sekcia LRU-prívlač odboru športovej činnosti, na základe medzinárodného 
kalendára konania Majstrovstiev sveta, Majstrovstiev Európy. Kalendár súťaží 
schvaľuje  prezídium odboru športovej činnosti a Rada SRZ. 

Za mládež mladšiu ako 15 rokov zodpovedá osoba v zmysle platnej legislatívy.  

3.     Súťaže, počet účastníkov, počet pretekárov 
3.1.  Dlhodobé postupové súťaže    

1. liga  – celoštátna – 12 družstiev po štyroch  pretekároch. 
                 Na súpiske môžu byť uvedení 8  pretekári.  
2. liga  – celoštátna  - 12 družstiev po štyroch  pretekároch. 

                Na súpiske môžu byť uvedení 8  pretekári.  
Divízia – celoštátna – minimálne 5 družstiev po štyroch pretekároch 

                Na súpiske môžu  byť uvedení 8  pretekári. 

 Poznámka:  
 V prípade nutnosti vytvorenia skupín v súťaži 2. liga a divízia LRU-prívlač budú 
skupiny     vytvárané takto: 
Skupina A (západ):   kraje Bratislava, Trnava,  Trenčín,  Nitra 
Skupina B (východ): kraje Banská Bystrica, Žilina, Prešov, Košice. 

3.2.  Majstrovstvá Slovenskej republiky  
a,  Majstrovstva Slovenskej republiky.  

  Majstrovstvá slovenskej republiky sú preteky jednotlivcov a zúčastňuje ich 40 
najlepších jednotlivcov bez rozdielu pohlavia, podľa rebríčka slovenských 
prívlačiarov z predchádzajúceho roka. (Rebríček je súčasťou propozícií). Pretekári 
sú na preteky nasadzovaní do skupín A,B,C,D podľa poradia  rebríčka  
predchádzajúceho roka.  (Napr. 1. z  rebríčka loví v skupine A, 2. z  rebríčka 
v skupine B, 3. z  rebríčka v skupine C, 4. z  rebríčka v skupine D, 5. z  rebríčka 
v skupine A, 6. z rebríčka v skupine B atď) 
Majstrovstva Slovenskej republiky s medzinárodnou účasťou  sú vyhlasované 
a riadené osobitnými propozíciami. 
Majstrovstvá Slovenskej republiky sú preteky, ktoré sa konajú raz v roku 
a prebiehajú podľa pravidiel ligových súťaží. 
Termín konania majstrovstiev Slovenskej republiky je publikovaný v termínovom 
kalendári súťaží sekcie LRU-prívlač pre príslušný rok. 
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b,   Majstrovstva Slovenskej republiky mládeže. 
Majstrovstva Slovenskej republiky mládeže sú vyhlasované v kategóriách U-14,  
U-18, U-22. 
Konajú sa ako otvorené preteky jednotlivcov a sú riadené osobitnými  propozíciami 
v zmysle platných pravidiel. Termín konania majstrovstiev Slovenskej republiky 
mládeže je publikovaný v termínovom kalendári súťaží sekcie LRU-prívlač pre 
príslušný rok. 

3.3. Kvalifikačné súťaže 
Kvalifikačné súťaže slúžia pre potreby výberu reprezentačného družstva, ktoré má právo 
štartovať na majstrovstvách sveta resp. majstrovstvách Európy, prípadne iných 
medzinárodných pretekoch. 
Súťažné pravidlá pre kvalifikačné súťaže určuje sekcia LRU-prívlač  odboru športovej 
činnosti. Potreby a  termíny konania kvalifikačných súťaží stanovuje sekcia LRU-
prívlač. 

3.4. Pohárové nebodované súťaže 
Na pohárových nebodovaných súťažiach sa môžu zúčastniť súťažiaci, ktorí sú členmi 
SRZ, ak nie je propozíciami súťaží stanovené ináč. Lov občanmi iných štátov musí byť 
v súlade so zákonnými predpismi. 

      Kluby, ktoré majú uzavretú so ZO SRZ zmluvu o spolupráci a zastupovaní, môžu         
usporiadať pohárové súťaže, ktoré nemusia rešpektovať tieto súťažné pravidlá LRU-
prívlač a preteky sú nebodované. Pohárové súťaže a účasť na nich nesmie byť v rozpore 
so zákonom o rybárstve a vyhláškou, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o rybárstve. 
Termíny konania nebodovaných pohárových súťaží stanovuje a vyhlasuje usporiadateľ 
a  nemusia podliehať schváleniu v termínovom kalendári sekcie LRU-prvlač.  

3.5.  Súťaže jednotlivcov 
V súťažiach jednotlivcov môžu spolu súťažiť muži, ženy a mládež, ktorí sa do týchto 
súťaží prihlásili v súlade s propozíciami usporiadateľa. 

3.6.  Postupový a zostupový kľúč 
V 1. lige môže pretekať jedno alebo maximálne dve družstvá jednej ZO SRZ ak sa do 
súťaže prebojovali postupom  z   2. ligy. V 2. lige môže pretekať jedno alebo maximálne 
dve družstva jednej ZO SRZ ak sa do súťaže prebojovali postupom z divízie. V divízii 
môže pretekať jedno alebo viac družstiev ZO SRZ  ak sa do súťaže prihlásili. Víťazi 
skupín 2. ligy  majú právo postupu do 1. ligy.  Víťazi skupín divízie majú právo postupu 
do príslušných skupín  2.ligy.  
 Z  1. ligy zostupuje toľko družstiev koľko je skupín 2 ligy. Zostupujúce družstvá sa 
zaradzujú do skupín 2. ligy podľa krajov. Zo skupín 2. ligy zostupuje do príslušných 
skupín divízie toľko posledných družstiev, koľko do príslušných skupín 2. ligy zostúpilo 
družstiev 1. ligy. Víťaz 1. ligy sa stáva Majstrom Slovenskej republiky družstiev. 

Ak po uzatvorení prihlášok do postupových  súťaží (28.2.) pre príslušný rok nie je 
naplnený počet súťažiacich družstiev na stanovený počet podľa týchto pravidiel, 
postupuje sa takto: 

a) ak je už niektorá ZO v súťaži 1. a  2. ligy zastúpená stanoveným počtom 
družstiev, stráca právo postupu v prípade víťazstva v nižšej súťaži. Postupuje 
ďalšie družstvo v poradí. Táto zásada platí analogicky aj v prípade zostupu z  
1. ligy do 2. ligy. Počet súťažiacich družstiev v príslušnej súťaži je stanovený jej 
súťažným poriadkom. 
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b) ak všetci účastníci súťaží neuplatnia svoje právo byť účastníkmi súťaží 1. liga, 
alebo 2. liga v príslušnom roku podaním prihlášky, potom sa doplnenie vykoná 
podľa nasledovných zásad: 
- prednostne bude ponúknutá účasť družstvám v poradí v  akom mali 

zostupovať do nižšej súťaže s prihliadnutím na pravidlo, že v 1. lige 
a skupinách 2. ligy môžu v jednom ročníku pretekať maximálne dve 
družstvá jednej ZO SRZ. 

- ak sa nepodarilo skupinu doplniť na stanovený počet, bude účasť 
ponúknutá druhému v poradí nižšej súťaže. V prípade, že tento ponuku 
odmietne, potom o doplnení rozhodne sekcia LRU-prívlač  (s prihliadnutím 
na pravidlo o max. počte družstiev jednej ZO SRZ). Jej rozhodnutie 
podlieha schváleniu prezídia odboru športovej činnosti. 

3.7.  Termíny súťaží  
1. liga  – jarné, letné a jesenné dvojkolá. 
2. liga  – jarné, letné a jesenné dvojkolá 
Divízia – jarné a jesenné dvojkolá 
Termíny jednotlivých dvojkôl súťaže navrhuje sekcia LRU-prívlač na schválenie 
prezídiu odboru športovej činnosti na základe medzinárodného kalendára konania 
Majstrovstiev sveta a Majstrovstiev Európy. 

3.8. Pohárové bodované súťaže 
Na pohárových bodovaných súťažiach sa môžu zúčastniť súťažiaci, ktorí sú členmi 
SRZ, ak nie je propozíciami súťaží stanovené ináč. Lov občanmi iných štátov musí byť 
v súlade so zákonnými predpismi. 
Termín konania  je publikovaný v kalendári súťaží  a podlieha schváleniu sekcie LRU-
prívlač. Pohárové bodované súťaže sa riadia pravidlami LRU-prívlač. 
Časový harmonogram môže byť upravený podľa charakteru miesta konania 
a klimatických podmienok, táto zmena musí byť odsúhlasená sekciou LRU-prívlač. Aby 
mohli byť preteky hodnotené ako bodované musí sa ich  zúčastniť min. 30 pretekárov  z  
1. a 2. ligy. V prípade nedodržania tejto podmienky sa preteky  stávajú pohárovými 
nebodovanými pretekmi. Usporiadateľ pohárových bodovaných súťaží má právo 
stanoviť max. počet účastníkov pretekov podľa charakteru povodia, na ktorom sa súťaž 
koná. Pretekov sa môže zúčastniť každý pretekár, ktorý sa oficiálne prihlási v termíne, 
ktorý je stanovený propozíciami, ak počet účastníkov už nie je naplnený. Prednosť majú 
pretekári podľa rebríčka slovenských prívlačiarov, ktorí sa prihlásili v stanovenom 
termíne určenom propozíciami. Usporiadateľ je povinný do 3 dní po termíne uzávierky 
prihlášok vyrozumieť pretekárov, ktorí sa nemôžu zúčastniť pretekov z kapacitných 
dôvodov.. 

 
4. Organizovanie pretekov 
4.1.  Organizovanie a príprava postupových súťaží 

Všetky dlhodobé postupové súťaže, majstrovstvá Slovenskej republiky a iné preteky  
organizované odborom športovej činnosti, ďalej súťaže organizované  ZO sa riadia 
pravidlami LRU-prívlač a propozíciami k jednotlivým pretekom. 
Usporiadateľ postupovej a bodovanej súťaže v súlade s  Organizačnou smernicou pre 
usporiadanie pretekov čl. 2.3. je povinný návrh predložiť v termíne 60 dní pred 
plánovaným termínom akcie sekcii LRU–prívlač. Po prerokovaní a schválení návrhu 
propozícií sekciou LRU–prívlač, budú  tieto postúpené v termíne 28 dní pred 
plánovaným termínom na sekretariát odboru športovej činnosti  k  distribúcii 
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funkcionárom akcie a vedúcim družstiev.  Termín ukončenia distribúcie  je 21 dní pred 
plánovaným termínom akcie.  

4.2.   0dporúčaný obsah propozícií 
         Všeobecné ustanovenia: 

• úplný názov súťaže, vyhlasovateľ a usporiadateľ súťaže, dátum a miesto konania 
súťaže, 

• organizačný výbor súťaže,,, 
• presný časový harmonogram súťaže, 
• termín podania prihlášok, výška štartovného a spôsob jeho úhrady, kontaktná adresa 

(neplatí pre dlhodobé postupové súťaže družstiev), 
• údaje o ubytovaní, stravovaní vrátane spôsobu úhrady nákladov za tieto služby, 
• adresa a telefonické kontakty informačného strediska, adresa pre písomné 

informácie, úradné hodiny, popis príjazdových ciest k ubytovaniu, k pretekárskym 
tratiam, k štábu pretekov a pod. 

Technické ustanovenia: 
• za akých podmienok a komu je súťaž prístupná (najmä pri pohárových pretekoch), 
• maximálny počet súťažiacich (netýka sa dlhodobých postupových súťaží) 
• popis pretekárskej trate, 
• vyskytujúce sa druhy rýb, 
• informácie o náhradných tratiach v prípade neregulárneho stavu pretekárskej trate, 

určenie doby a priestoru pre tréning. 

Odporúčaný časový harmonogram  
Piatok:   18,00 – 20,00 hod. prezentácia a žrebovanie 1.pretekov            

      Ak sa družstvo nemôže zúčastniť prezentácie z objektívnych príčin, je povinné  
toto nahlásiť  hlavnému rozhodcovi popr. garantovi (najneskôr do začiatku 
prezentácie) a ten vykoná žrebovanie za príslušné družstvo.  
Ak sa zástupca družstva  neohlási v tomto termíne, nemôže družstvo nastúpiť 
na preteky. 

Sobota: 06,30 – 06,40 hod.      Nástup súťažiacich, otvorenie súťaže, 
 06,40 – 07,15 hod.  kontrola účasti družstiev a súťažiacich, odovzdanie  
                                                   bodovacích preukazov, 
 07,15 – 07,45 hod.  presun pretekárov na pretekárske úseky, 
 07,45 – 08,00 hod.  príprava pretekárov a kontrola totožnosti rozhodcami, 
 08,00 – 09,30 hod. 1.preteky – 1. časť 1.kola, 
 09,30 – 10,00 hod. prestávka a posun pretekárov na 2. časť 1. kola, 
 10,00 – 11,30 hod.  1. preteky – 2. časť 1. kola, 
 11,30 – 13,30 hod. výmena pretekárov a rozhodcov, prestávka na obed, 
               13,30 – 14,00 hod. príprava pretekárov na 1. časť 2. kola,   
 14,00 – 15,30 hod. 1. preteky– 1. časť 2. kola, 
 15,30 – 16,00 hod. prestávka a posun pretekárov na 2. časť 2. kola, 
 16,00 – 17,30 hod.  1. preteky – 2. časť 2. kola, 

                        20,00 – 21,00 hod.      oznámenie priebežných výsledkov, žrebovanie 
                                                            2. pretekov, odovzdanie bodovacích  preukazov. 

Nedeľa: 06,15 – 06,45 hod. Presun pretekárov na pretekárske úseky, 
               06,45 – 07,00 hod.  príprava pretekárov, 
 07,00 – 08,30 hod. 2. preteky – 1. časť  1. kola, 
 08,30 – 09,00 hod. prestávka a posun pretekárov na 2. časť 1. kola, 
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 09,00 – 10,30 hod.  2. preteky – 2. časť  1. kola, 
 10,30 – 11,30 hod. výmena pretekárov a rozhodcov, príprava na 1.časť  
                                                   2. kola, 
 11,30 – 13,00 hod. 2. preteky – 1. časť  2. kola, 
 13,00 – 13,30 hod. prestávka a posun pretekárov na 2. časť 2. kola, 
 13,30 – 15,00 hod.  2. preteky – 2. časť  2. kola, 
               15,00 – 16,00 hod.  obed , 

 16,00 hod.               vyhlásenie výsledkov. 

Časový harmonogram v týchto pravidlách je iba odporúčaný. Je možné ho upraviť 
usporiadateľom podľa aktuálneho stavu povodia,  klimatických a časových podmienok. 

5.        Podmienky pretekov 
5.1.     Materiálno-technické podmienky 
5.1.1.  Charakter povodia a pretekárske trate. 
            Povodie – súťaže  LRU-prívlač sa konajú na tečúcich vodách (riekach, kanáloch), 

ktorých priemerná šírka je väčšia ako 10 m a na stojatých vodách (jazerách, 
priehradách, rybníkoch), 

Pretekárska trať – musí byť zarybnená po celom úseku a mať šírku aspoň 10 m. Musí 
byť vytýčená mimo dosah vplyvu elektrických vedení a berie do úvahy 
prekážky v toku a na pobreží, komunikačnú situáciu, vodohospodárske 
zariadenia a ich ochranné pásma. Pretekárska trať je rozdelená na štyri 
sektory označené A ,B,C,D . Začiatok a koniec sektoru je viditeľne 
označený. Medzi sektormi je neutrálne pásmo v dĺžke min.10 m. Sektor je 
rozdelený na pretekárske úseky o minimálnej dĺžke 100 m na tečúcich 
vodách a najmenej 10 m na stojatých vodách. Pri dĺžke úsekov sa prihliada 
na čo najobjektívnejšie podmienky pre každého súťažiaceho.  
Výber trate by mal byť taký, aby umožňoval približne rovnaké podmienky 
pre všetkých pretekárov. Navyše trať musí dovoľovať vytvoriť rad 
pretekárov bez možných prerušení elektrickým vedením, mostami a pod.. 
Trať nesmie predstavovať nebezpečie pre pretekárov alebo divákov. Trať 
musí zabezpečovať  všetkým zúčastneným lov z brehu v príslušnom úseku, 
umožňovať vstup do vody po vyznačenej ceste za účelom prechodu na 
určenú časť trate. Je zakázaný rybolov mimo vyznačený úsek pridelenej 
časti trate. 

Pretekárske úseky - na tečúcej vode sú označené tak, že č. 1 je situované vždy po 
prúde dole na spodnej časti sektoru, ostatné stanovištia sa číslujú vzostupne 
proti prúdu . Na stojatej vode musí byť stanovište číslo 1 pri pohľade na 
jazero vždy vľavo a ďalšie číslovanie sa uskutočňuje zľava doprava. 

Číslovanie sektorov – sektor A je po prúde najnižšie, ostatné sektory sa číslujú 
vzostupne proti prúdu. Na stojatých vodách je číslovanie sektorov zľava 
doprava pri pohľade na jazero. 

Na tečúcej vode sa značenie pretekárskych úsekov vykonáva na nástupnom 
brehu. Pokiaľ bude značenie aj na protiľahlom brehu bude vykonané 
odlišnou farbou. Vyznačenie pretekárskej trate musí byť vykonané pred 
žrebovaním. Do pretekárskeho úseku počas pretekov môže vstúpiť mimo 
pretekára len tréner (vedúci družstva), ktorý musí byť označený 
dohovoreným označením a môže poskytnúť pretekárovi rady len verbálnou 
formou 
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Tréning – možno  vykonávať v čase a miestach určených propozíciami. Vykonávanie 
tréningu na plánovanej pretekárskej trati určenej propozíciami je 14 dní   
pred pretekami zakázané. 
Je zakázané používať počas celých pretekov a  tréningu na pretekárskej 
trati sonary. 

5.1.2.   Rybársky prút. 
Pretekári môžu mať pripravený neobmedzený počet rybárskych prútov osadených 
očkami do max. dĺžky 280 cm ( 9 stôp) s navijakom, alebo multiplikátorom. Pri 
samotnom love môžu používať len jeden prút , ktorý držia v ruke.  

5.1.3.   Vlasec alebo šnúra. 
Dĺžka a priemer vlasca resp. šnúry nie  je určený. Namiesto vlasca môže byť použitá 
šnúra ľubovoľného priemeru a dĺžky. 

5.1.4.   Nadväzec. 
Ako nadväzec  môže byť použité lanko ( komerčne vyrábané), kevlar, struna a pod. 
Pred a za nástrahou nesmie byť umiestnená žiadna prídavná záťaž. Záťaž môže byť 
len súčasťou nástrahy. 

5.1.5.   Naviják. 
Môže byť použitý akýkoľvek  vyrábaný druh, alebo multiplikátor 

5.1.6. Nástrahy. 
Ako nástrahy môžu byť použité woblery, rotačné blyskáče , plandavky, ripre, twistre, 
marmyšky, cikády, devóny. Tieto jednotlivé nástrahy (okrem woblerov) môžu byť 
osadené max. dvomi jedno-, dvoj-, alebo trojháčikmi alebo ich kombináciou bez 
protihrotov. Háčik s upraveným protihrotom sa považuje za vyhovujúci, ak pri 
prepichnutí tkaniny pri jeho spätnom vytiahnutí tento nezadrháva.  Povolené sú 
nástrahy z gumy, plastových hmôt, kovu, dreva a ich kombinácií, teda také vláčiace 
nástrahy, ktoré nie sú špecifikované v  prvom odstavci tohoto bodu a nevyrábajú sa 
komerčne, avšak musí sa s nimi nahadzovať klasickou prívlačovou technikou. Je 
zakázané používať nástrahy, dráždidlá, alebo ich časti z  peria, kože, srsti,  textílií 
a syntetických vlákien  napodobňujúcich perie srsť a pod.. 

5.1.7. Sieťka. 
            Zakazuje sa používanie sieťky k uchovaniu ulovenej ryby. 
5.1.8. Dráždiace a stimulačné látky. 

Dráždiace a stimulačné látky, ktoré sú komerčne vyrábané, sa môžu aplikovať na 
nástrahu. 

5.1.9. Podberák. 
Je povinný vo výbave pretekára. Materiál sieťky musí byť z mäkkého materiálu, podľa 
možnosti bez uzlov s pevným rámom po celom svojom obvode. Dĺžka a priemer nie 
sú obmedzené. 

5.1.10. Mierka. 
Mierka je korýtko zhotovené z umelej hmoty o min. dĺžke 500 mm zaobleného 
prierezu s čelom kolmo osadeným na korýtko. Stredom korýtka je nalepené vode 
odolným lepidlom vode odolné merítko s milimetrovým delením.“0“merítka sa musí 
zhodovať s čelom korýtka. Každé družstvo je povinné zabezpečiť si na všetky preteky 
2 ks meracích korýtok. Tieto sa používajú len v tom prípade, ak sú stanovené 
minimálne dĺžky hodnotených rýb a počas pretekov ich nosia osobní   rozhodcovia.  

5.1.11. Bodovací preukaz. 
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Slúži k záznamu o ulovených hodnotených rybách pretekárom a je vedený jeho 
osobným rozhodcom. Obsahuje údaje o osobe pretekára, osobného rozhodcu, záznam 
o priestupkoch pretekára, údaje o ulovených hodnotených rybách s údajmi o druhu, 
dĺžke a čase ulovenia. Každý údaj o ulovených  rybách musí byť podpísaný 
pretekárom a osobným rozhodcom. (Možný vzor viď príloha – Doplnok č.1/2005).  
Na konci preteku je povinný osobný rozhodca urobiť súčet bodov, ktorý musí pretekár 
odobriť svojim podpisom. Po takto ukončenom zápise, osobný rozhodca odovzdá 
bodovací preukaz pretekárovi, ktorý je povinný ho odovzdať bodovacej  komisii. Za 
bodovací preukaz je zodpovedný pretekár. Zapísané údaje bez podpisov a súčtu bodov 
nemôžu byť bodovacou komisiou uznané.  

5.1.12. Označenie pretekárov. 
Usporiadatelia súťaží nie sú povinní označovať súťažiacich. V prípade označenia 
súťažiacich, označenie môže obsahovať symboly SRZ, nesmie poškodzovať dobré 
meno SRZ a nemá súťažiacemu brániť v love, alebo tento sťažovať. 

5.2.   Priebeh súťaže. 
5.2.1.  Prezentácia. 

Časový priebeh prezentácie určuje organizátor v  propozíciách súťaže. Počas 
prezentácie sa vykoná a vyhotoví:                     

• zoznam družstiev 
• zoznam pretekárov 
• kontrola registračných preukazov (resp. iných dokladov, ktoré oprávňujú 

k štartu v danej súťaži) a totožnosti pretekárov. 
Po uplynutí časového limitu pre prezentáciu sa prezentácia ukončí a ďalšia               
prezentácia už nie je prípustná. 

5.2.2.  Rozhodcovská komisia pretekov. 
Pre súťaže organizované podľa týchto súťažných pravidiel sa ustanovuje 
rozhodcovská komisia pretekov, ktorá je zložená z týchto členov: 

• riaditeľ súťaže 
• garant Rady SRZ (delegát) 
• hlavný rozhodca 
• dvaja vedúci či tréneri družstiev určení žrebom alebo propozíciami  

pretekov.   
Rozhodcovská komisia svoje rozhodnutia prijíma väčšinou hlasov, v prípade rovnosti 
hlasov rozhoduje hlas garanta Rady SRZ. Členovia rozhodcovskej komisie súčasne 
nemôžu byť pretekármi v príslušných pretekoch. 
Ak nastane riešenie problému resp. protestu okolo pretekára družstva rovnakej 
príslušnosti ako je člen poroty, tento nemôže hlasovať. 

            Členovia poroty musia nosiť označenie POROTA-JURY  a musia byť schopní na trati 
prijímať  všetky sťažnosti. Miesto kde sa budú členovia pohybovať a zdržiavať musí 
byť určené a oznámené pred pretekmi. 

5.2.3. Žrebovanie. 
Žrebovanie sa vykonáva mechanicky (ručne), alebo elektronicky pomocou programu 
schváleného prezídiom odboru športovej činnosti za účasti garanta Rady SRZ 
a hlavného rozhodcu. 
Žrebovanie sa musí začať najneskôr 90 min pred začiatkom pretekov. 
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Postup pri ručnom žrebovaní 
Kapitáni ( vedúci) družstiev majú právo určiť nasadenie svojich pretekárov pre 1. 
preteky, tzn. A, C a B, D a následne im vylosujú  poradie v akom budú loviť.  
Pretekári s písmenami A,C  lovia v  1.kole 1. pretekov, a pretekári s písmenom B,D 
robia osobných rozhodcov pretekárom s písmenom A,C. V  2.kole 1.pretekov lovia 
pretekári s písmenom B,D a pretekári s písmenom A,C robia osobných rozhodcov 
pretekárom s písmenom B,D. Následne vyžrebujú  číslo pretekárskeho úseku pre 
každého pretekára, v ktorých budú pretekári loviť v 1. pretekoch.. Pretekárovi bude  
oznámené taktiež číslo, na ktorom bude robiť rozhodcu počas 1. pretekov.   V  rámci 
kola je vždy nutné vykonávať rotáciu po 1. časti kola tak, aby sa pretekár  presunul o 
čo najväčšiu časť pretekárskeho úseku na 2. časť kola. Je nutné dodržiavať, aby sa 
jednotliví pretekári vzájomne vždy posunuli o rovnakú vzdialenosť dopredu alebo 
dozadu. Podľa toho je nutné upraviť spôsob rotácie a oznámiť ho vždy pred 
žrebovaním (pri počte 12 družstiev je to posun o 6 miest ). Pri rotácii osobný rozhodca 
rotuje s pretekárom ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L – loviaci, R- rozhodca 
 
 V sobotu večer po vyhlásení priebežných výsledkov po 1. preteku kapitáni družstiev 
určia  pretekárov pre 2. preteky s tým, že pretekári A a C, ktorí lovili v sektore A,C 
v sobotu ,  budú v nedeľu pretekármi D a B a budú loviť v sektore D resp.B ( 
analogicky tí, ktorí lovili v B,D budú loviť v A,C). Následne vylosujú  číslo 
pretekárskeho úseku pre každého pretekára, v ktorých budú pretekári loviť v 2. 
pretekoch. Pretekárovi bude  oznámené taktiež číslo, na ktorom bude robiť rozhodcu 
počas 2. pretekov. V 2. pretekoch sa začína loviť v sektoroch A,C. 
Pri pretekoch jednotlivcov (MSR, pohárové preteky.) pretekár, ktorý lovil v 1. 
pretekoch v sektore A v 2 .pretekoch loví v sektore D. (Analogicky B loví v C, C loví 
v B, D loví v A). 
V prípade ak podľa žrebu dôjde k  situácii, že by pretekárovi   rozhodoval osobný 
rozhodca z tej istej organizácie, je povinný dotknutý rozhodca  požiadať o svoju 
výmenu cestou hlavného rozhodcu.     
Vždy po žrebovaní hlavný rozhodca alebo ním poverený člen bodovacej komisie 
vypíše bodovacie preukazy, ktoré si prevezmú pretekári. 

5.2.4.Signály. 
Súťaž je riadená signálmi. Signály vysiela hlavný rozhodca a následne v prípade 
potreby sektoroví rozhodcovia a osobní rozhodcovia. Môžu sa používať zvukové, 
alebo svetelné signály. 
1. signál: Oznamuje začiatok prípravného času pretekárov – 25 min pred pretekmi. 

Pretekári majú povolený vstup do svojho prvého z vyžrebovaných  úsekov, 
môžu si pripravovať  náradie a zoznamovať sa so svojim vyžrebovaným 

                                       Súťaž družstiev  

1. preteky (sobota)   2. preteky (nedeľa) 
  

1. kolo, 1.pretekov 2. kolo, 1.pretekov 1. kolo, 2.pretekov 2. kolo, 2.pretekov 
1. časť 2. časť 1.  časť   2. časť  1. časť 2. časť  1. časť 2. časť  

Pretekár A L L R R L L R R 
Pretekár B R R L L R R L L 
Pretekár C L L R R L L R R  
Pretekár D R R L L R R L L  
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úsekom. V tomto čase už pretekárom  nesmie byť poskytovaná žiadna 
cudzia fyzická pomoc. 

2. signál: Oznamuje 5 min do začiatku  pretekov.  
3. signál: Oznamuje začiatok prvej  časti 1.kola, 1.pretekov na prvom 

z vyžrebovaných úsekov pretekára. 
 4. signál: Oznamuje ukončenie prvej časti 1. kola, 1.pretekov.   
 5. signál:  Oznamuje začiatok druhej  časti 1.kola, 1. pretekov  na druhom 

z vyžrebovaných úsekov  pretekára. 
6. signál:   Oznamuje ukončenie druhej časti 1.kola, 1.pretekov. 
7. signál:   Oznamuje začiatok prvej  časti 2.kola, 1.pretekov na prvom 

z vyžrebovaných úsekov  pretekára. 
8. signál:   Oznamuje ukončenie prevej časti 2.kola, 1.pretekov. 
9. signál:   Oznamuje začiatok druhej   časti 2.kola, 1.pretekov na druhom 

z vyžrebovaných úsekov pretekára. 
10. signál:  Oznamuje ukončenie druhej časti 2.kola, 1.pretekov. 
11. signál:  Oznamuje ukončenie 1. pretekov. 

              Signály pre 2. preteky sú analogické s 1.pretekmi. 

Doba všetkých prerušení pretekov bude určená hlavným rozhodcom. Všetky 
prerušenia slúžia na sústredenie sa pretekárov v strede sektora  a následne na zaujatie 
vyžrebovaného miesta príslušného prekára. Pretekár príslušnú časť pretekov vždy 
musí začínať na svojom vyžrebovanom mieste.  
Osobný rozhodca vždy nasleduje svojho prideleného pretekára  a kontroluje jeho 
činnosť. Signály pre prerušenie súťaže (napr. v dôsledku búrky), pokračovanie súťaže 
alebo predčasné ukončenie súťaže určí hlavný rozhodca pred súťažou pri nástupe 
súťažiacich a rozhodcov. 

5.2.5.   Lov 
Lov je povolený z brehu príp. z vody tak, ako  je  stanovené propozíciami 
k príslušnému preteku.  Všetky ulovené ryby počas pretekov sa musia vrátiť do vody. 
Pretekár začína loviť na prvom zo svojich dvoch vyžrebovaných úsekov. Ulovenú 
rybu musí pretekár vyloviť podberákom a to tak, aby rybu nepoškodil a ryba sa 
nedotkla zeme skôr než rúk rozhodcu.  
V prípade, že v pretekárskom úseku sa nachádza ostrov, musí byť otázka vstupu na 
ostrov a  lovu za ostrovom riešená v propozíciách. Pretekári pri lovení nesmú prijímať 
žiadnu pomoc (okrem verbálnych rád trénera, alebo vedúceho družstva). 
 Pretekár môže loviť ryby iba vo svojom vyžrebovanom úseku. Pretekár nesmie 
nahadzovať, alebo vodiť nástrahu v susedných, alebo neutrálnych úsekoch. Pokiaľ 
ulovená ryba viditeľne unikla pri zdolávaní do susedného, alebo neutrálneho úseku, 
nehodnotí sa a musí byť ihneď pustená späť do vody. 
Nie je povolený lov pomocou plaváka, bubliny, drievka, sbirolina a pod. umiestnených 
na vlasci, šnúre, príp. nadväzci. Nie je dovolený lov na mŕtvy či živý hmyz, vrátane 
jeho lariev, lov na ostatné živočíšne a rastlinné nástrahy, alebo ich umiestňovanie na 
používané nástrahy. Nie je dovolené akékoľvek vnadenie. 
Je zakázaný lov z vodohospodárskych stavieb, cestných alebo železničných mostov 
a na  zakotvených alebo pripútaných plavidlách. Nie je dovolený lov na vytýčenej trati 
a v neutrálnych úsekoch pred začiatkom pretekov a po ich skončení. 
V prípade povolenia brodenia je povinný osobný rozhodca zabrodiť spolu 
s pretekárom pri zachovaní osobnej bezpečnosti rozhodcu. 
 Ak osobný rozhodca nenasleduje pretekára (na brehu aj vo vode) bude osobný 
rozhodca diskvalifikovaný. 
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5.2.5.1. Uznávanie úlovkov. 
Nehodnotia sa ulovené a zdolané ryby nasledovným spôsobom : 

a)  ryba bola po vytiahnutí z vody ťahaná po zemi 
b)  ryba bola podseknutá  
c)  ryba bola vytiahnutá z vody a položená na zem mimo podberáka skôr než bola     

skontrolovaná rozhodcom 
d)  ryba sa dotkne zeme skôr než ruky osobného rozhodcu  

5.2.5.2. Kontrola rýb 
a)  Ryba nie je zaseknutá v hlavovej časti (po prsné plutvy). Osobný rozhodca 

dáva príkaz pustiť rybu. Osobný rozhodca zoberie úlovok a vráti ho do vody. 
Úlovok nebude započítaný. 

b)  Ryba je zaseknutá za pysk alebo hlavovú časť najmenej jedným háčkom: 
     -   háčik je viditeľný  a pysk ryby  je zatvorený . Osobný rozhodca dáva           

oprávnenie rybu  vypnúť a odovzdať ju na hodnotenie, 
      -    háčik nie je viditeľný a pysk ryby je zatvorený. Osobný rozhodca ukazuje 

pretekárovi znak nožníc (pohyb  ukazováka a prostredníka). Pretekár musí 
úlovok odstrihnúť a odovzdať na hodnotenie. 

Každý pokus o vypnutie ryby, alebo jej manipuláciu bez súhlasu osobného rozhodcu 
bude mať za následok vrátenie ryby do vody bez jej započítania, s výnimkou ak 
osobný rozhodca zistí, že ryba sa vypla sama.  
Osobný rozhodca  musí mať pri sebe podberák a meracie korýtko.(v prípade, že je 
stanovená minimálna dĺžka hodnotených rýb). Osobný rozhodca prevezme 
a identifikuje rybu, zmeria jej dĺžku od špičky pysku po koniec chvosta a oznámi 
zistené údaje pretekárovi, čo zaznamená do bodovacieho preukazu a rybu vráti do 
vody.  

5.2.6. Prerušenie a predčasné ukončenie lovu 
Ak začne búrka  počas prípravného času alebo pred ním,  žiadnemu pretekárovi 
nebude povolený vstup do vyžrebovaného priestoru , alebo k príprave  svojho náradia. 
Bude vyslaný signál, ktorý  znamená odklad vstupu pretekárov na trať , alebo stop 
prípravnej fázy. Ak to poveternostné podmienky a súčasne plánovaný časový limit 
dovolia, preteky sa môžu uskutočniť alebo časovo redukovať..  
Po zlepšení počasia, ak  situácia dovoľuje pokračovať v pretekoch, bude vyslaný 
signál (dohovorený signál), ktorý dovolí pretekárom zaujať miesta v úsekoch, ktoré 
opustili.. Následný signál o 5 minút neskôr povolí pokračovanie v prípravnej fáze. 
Pokiaľ sa počasie nezlepší, alebo to už neumožňuje časový harmonogram pretekov, 
alebo sa voda stane neregulárnou, preteky sa rozhodnutím rozhodcovskej komisie 
pretekov anulujú. 
Ak vznikla búrka počas pretekov  budú preteky okamžite zastavené. Organizátor 
pretekov musí špeciálnym signálom  oznámiť prerušenie preteku a všetci pretekári sú 
povinní sa ukryť. 
Ak to poveternostné podmienky dovolia bude sa v pretekoch pokračovať. Na 
dohovorený signál  budú môcť pretekári znovu zaujať svoje miesta. Po tomto signále 
bude za 5 minút vyslaný ďalší signál, po ktorom  budú môcť pretekári pokračovať 
v pretekoch. V prípade, že v pretekoch nie je možné pokračovať výsledky budú 
stanovené na základe počtu dosiahnutých výsledkov do termínu prerušenia pretekov. 
Preteky budú platné ak trvali  min. 60 min. V opačnom prípade preteky budú 
anulované. 
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5.2.7.  Bodovanie úlovkov 
V súťažiach LRU-prívlač sa hodnotia všetky druhy rýb, ktorých lovenie je povolené 
propozíciami pretekov. Každá ulovená ryba po ohodnotení musí byť s náležitou 
opatrnosťou a bez poškodenia pustená späť do vody. 
Hodnotí sa len ryba zaseknutá za pysk, resp. v hlavovej časti max. po prsné plutvy 
a jej ulovenie musí spĺňať náležitosti dané Súťažnými pravidlami bod 5.2.5.1 
a 5.2.5.2. 

1.   Hodnotené druhy rýb a ich bodovanie. 
Sumec, hlavátka, zubáč (všetky druhy), šťuka, boleň, ostriež, jalec (všetky druhy), 
pstruh (všetky druhy), sivoň, lipeň, úhor, mieň, ostračka, sumček, slnečnica, 
mrena, kolok (všetky druhy), býčko (všetky druhy), hrebenačka (všetky druhy), 
hlaváč (všetky druhy)  sú hodnotené nasledovne: 

           a)   na kaprových vodách: 
1. Pri ulovení hodnotených rýb: 

  0-9,9 cm                                                       0,1    
10-14,9                                                          1,0   
15-19,9                                                          1,5  
20-24,9                                                          2,0 
25-29,9                                                          2,5  
30-34,9                                                          3,0 +1  
35-39,9                                                          3,5 +1  
40-44,9                                                          4,0 +1  bod 

Analogicky ďalej. Pri rybách nad 30 cm(vrátane) je za rybu pridelený jeden 
bonusový bod (napr. v kategórii 30-34,9 dostane pretekár za ulovenú rybu 3,0 
+ 1 bod t.j. 4,0 body). 

 2. Ostatné druhy rýb: 
                 len  nad 20 cm dĺžky (vrátane)                     1 bod   

b)  na  pstruhových vodách 
     Pri ulovení hodnotených rýb akejkoľvek dĺžky a ostatných druhov rýb nad 
     20 cm: 

                       1 ryba                                                               1 bod  

Organizátor pretekov po schválení vedením sekcie LRU-prívlač môže sprísniť  
minimálnu dĺžku a druh hodnotených rýb v závislosti na miestnych podmienkach. 
Toto musí byť uvedené v propozíciách.   

5.2.8.  Hodnotenie 
5.2.8.1. Hodnotenie jednotlivcov   

Poradie je určené umiestnením pretekára v daných pretekoch  súťaže. Každé kolo 
pretekov sa  hodnotí samostatne (obidve časti kola sa sčítajú v jeden výsledok).  

            Vyhodnotenie  sa riadi podľa  nasledovných kritérií:  
1. Pretekár, ktorý získal najviac bodov sa umiestni na 1.mieste. Za ním budú 

nasledovať pretekári podľa počtu dosiahnutých bodov.  
2. Pri rovnakom počte  bodov u viacerých pretekárov získa lepšie umiestnenie ten  

pretekár,  ktorý ulovil viac rýb. 
3. V prípade, že  niekoľko pretekárov dosiahne rovnaký počet ulovených rýb, resp. 

neuloví žiadnu rybu, ich hodnotenie bude zodpovedať aritmetickému priemeru 
dosiahnutých miest. Príklad: Pretekári na 4 a 5 mieste dosiahli rovnaký výsledok. 
Ich hodnotenie bude: (4 + 5) : 2 = 4,5. Ďalšie príklady: Pretekári na 6, 7, 8 mieste 
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dosiali rovnaký výsledok. Ich hodnotenie bude (6 + 8) : 2 = 7.  Pretekári na 10, 11 
a 12 mieste neulovili žiadnu rybu. Ich hodnotenie bude (10 + 12) : 2  = 11. 

4.  Pri neúčasti pretekára získa pretekár hodnotenie zodpovedajúce počtu pretekajúcich 
družstiev + 1. 

Poradie je určené umiestnením pretekára v daných pretekoch  súťaže. Každé kolo 
preteku sa  hodnotí samostatne (obidve časti kola sa sčítajú v jeden výsledok). 

5.2.8.2.  Hodnotenie družstiev. 
Sčíta sa dosiahnuté hodnotenie umiestnenia pretekárov družstva v kole. 
 Na prvom mieste je družstvo s najmenším súčtom dosiahnutých umiestnení. Za 

ním budú nasledovať družstvá v poradí podľa dosiahnutého súčtu umiestnení. 
 V prípade, že  niekoľko družstiev dosiahne rovnaký súčet umiestnení rozhoduje 

o poradí súčet bodov dosiahnutých jednotlivými členmi družstva. 
 V prípade, že naďalej pretrváva zhoda, ich hodnotenie bude zodpovedať 

aritmetickému priemeru dosiahnutých umiestnení. 
 Víťazom preteku sa stáva družstvo s najnižším súčtom umiestnení ich členov 

počas oboch pretekov .   

5.2.9. Prideľovanie bodov do rebríčka slovenských prívlačiarov 
Na konci každej sezóny vypracuje sekcia LRU-prívlač rebríček slovenských. 
prívlačiarov pre účely reprezentácie a majstrovstiev Slovenskej republiky. .   
V rebríčku  sú bodovaní a hodnotení pretekári len za dosiahnuté výsledky v  dlhodobej 
postupovej súťaži a v bodovaných pohárových pretekoch nasledovným spôsobom: 

• počas prebiehajúceho ročníka môže pretekár štartovať vo všetkých jemu určených 
pretekoch, ktoré sú uvedené v termínovom kalendári pre príslušný rok, z ktorých 
sa mu do rebríčka po skončení sezóny započíta celkom 7 najlepších výsledkov 
z postupových súťaží  a z  bodovaných pretekov,    

• v 1. lige sa pretekárovi za prvé miesto v príslušnom kole pretekov pridelí do 
rebríčka 50 bodov. Za druhé miesto v poradí sa pretekárovi pridelí 45 bodov.  Za 
každé ďalšie postupne vždy o 5 bodov  menej , 

• v  2.lige sa pretekárovi za prvé miesto v príslušnom kole pretekov pridelí do 
rebríčka 40 bodov. Za druhé miesto v poradí sa pretekárovi pridelí 35 bodov. Za 
každé ďalšie postupne vždy o 5 bodov menej, 

• v divízii sa pretekárovi za prvé miesto v príslušných pretekoch pridelí do rebríčka 
30 bodov. Za každé ďalšie umiestnenie v poradí sa pretekárovi pridelí vždy o  5 
bodov menej. 

• Za bodované pohárové preteky sa víťazovi pridelí 50 bodov. Za každé ďalšie 
umiestnenie v poradí sa pretekárovi pridelí  vždy o  3 body menej. Bodovaný je 
konečný výsledok pretekov.  

• Majstrovstvá SR jednotlivcov sú považované za preteky 1.ligy, tzn. že sa pridelí 
50 bodov za víťazstvo, následné poradie je analogické ako v 1. lige.  

• Pretekárovi bez úlovku nemožno prirátať žiadne body do rebríčka jednotlivcov. 

• V konečnom hodnotení pri rovnosti bodov  sa postupuje podľa čl. 5.2.8.1 

• V prípade účasti nižšieho počtu družstiev ako 12 ,v ktoromkoľvek preteku súťaže 
(1.liga 2.liga, divízia) ,bude pretekárom znížený počet prideľovaných bodov o 5 
bodov za každé nezúčastnené družstvo až na hodnotu za víťazstvo v 1. lige – 35 
bodov, za druhé 30 bodov, tretí 25 bodov atd., v 2. lige  - za víťazstvo 25 bodov, 
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za druhé 20 bodov, tretí 15 bodov atd. a  divízii – za víťazstvo 15 bodov, za druhé 
10 bodov, tretí 5 bodov.  
 Príklad : 35 bodov za víťazstvo v 1.lige zodpovedá účasti 9 družstiev.   V prípade,        
ak sa zúčastní preteku iba 7 družstiev, víťazný pretekár v preteku dostane taktiež 
35 bodov, analógia aj v nižších súťažiach. 

5.2.12.   Protesty 
Všetky reklamácie týkajúce sa výsledkovej listiny musia byť podané do 30 minút po 
zverejnení oficiálnych výsledkov. Čas zverejnenia výsledkov musí byť na výsledkovej 
listine uvedený. Všetky protesty proti regulárnosti pretekov sú predkladané 
rozhodcovskej komisii pretekov do 60 minút po skončení pretekov. Môžu byť 
prednesené ústne, ale následne musia byť podané písomne spolu s čiastkou 70 €. V 
prípade, že protest bude rozhodcovskou komisiou uznaný za oprávnený, bude čiastka 
70 € vrátená. V opačnom prípade táto prepadne v prospech účtu SRZ RADA - odbor 
pre športovú činnosť. Sankcionovaný pretekár, alebo družstvo musia byť s 
 rozhodnutím komisie ihneď oboznámení.  
Podávanie a  riešenie protestov sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami 
Predpisov pre športovú činnosť odboru pre športovú činnosť SRZ.  

5.3. Práva a povinnosti účastníkov súťaží. 
Účastníci súťaží LRU - prívlač majú práva a povinnosti zakotvené v  „Predpisoch pre 
športovú  činnosť SRZ“, sú povinní dodržiavať etické pravidlá a zvyklosti k prírode,  
funkcionárom súťaže, súperom a divákom. Účastníci súťaží sa týchto zúčastňujú na 
svoje vlastné nebezpečenstvo a za svoje správanie a konanie nesú svoju plnú osobnú 
zodpovednosť!  Všetky zúčastnené družstvá na pretekoch sú povinné zúčastniť sa 
vyhlasovania výsledkov po jednotlivých kolách. Všetci účastníci pretekov sú povinní 
ovládať „Predpisy pre športovú činnosť“ ako aj  „Súťažné pravidlá pre súťaže  
LRU – prívlač.  
 

6. Osobný rozhodca 
Povinnosťou osobných rozhodcov je: 

• poznať súťažné pravidlá pre LRU-prívlač, 
• poskytnúť súčinnosť hlavnému rozhodcovi a plniť jeho pokyny, 
• spolupracovať s ostatnými členmi organizačného výboru pri zabezpečovaní 

riadneho priebehu súťaže, 
• dohliadať na činnosť súťažiaceho v prípravnom čase a  pri love a zabezpečiť  

súlad so súťažnými pravidlami, 
• identifikovať a kontrolovať súťažiaceho v pridelenom súťažnom úseku 

a nasledovať ho počas pretekov, 
• počas súťaže vizuálne kontrolovať používanie nástrah, dráždidiel, záťaží, 
• zaznamenať výsledky merania do bodovacieho preukazu a vyžadovať potvrdenie 

každého údaju podpisom pretekára, 
• realizovať signály a pokyny hlavného rozhodcu, 
• uplatňovať sankcie voči súťažiacemu ak poruší súťažné pravidlá záznamom do 

bodovacieho preukazu (napomenutie, návrh na diskvalifikáciu), 
• riešiť rozpory medzi súťažiacimi, so susednými rozhodcami vspolupráci so 

sektorovým rozhodcom, 
• riešiť prípady rušenia pretekára divákmi a okolím. 
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7.      Sankčný poriadok. 
a)   Napomenutie (žltá karta) sa udeľuje za vstup do sektorov a stanovíšť pred určeným 

signálom, za  skúšanie nástrahy vo vode pred začatím pretekov, vstup a lov v 
cudzom pretekárskom úseku, vstup na druhý breh, nešetrné zachádzanie s ulovenou 
rybou pri vylovovaní, svojvoľnú manipuláciu s ulovenou rybou pred vizualizáciou 
osobným rozhodcom, za prijatie cudzej pomoci mimo určený čas, za plašenie rýb 
pretekárovi v susednom sektore ako aj pri ukončení pretekov. 

      Žltá karta sa udelí jednotlivcovi  aj v prípade opozdeného nástupu na rozhodcovské 
stanovište do 5 min. 

b)  Dve žlté karty (napomenutia) sa rovnajú červenej karte. Pretekár ale musí preteky 
dokončiť. 

c)  Diskvalifikácia nasleduje po udelení červenej karty. Pretekár musí vždy preteky 
dokončiť. 

d) Ak dôjde k diskvalifikácii pretekára, bude mu priradený počet trestných bodov 
rovnajúci sa počtu zúčastnených družstiev zväčšený o +1. Dosiahnuté poradie 
pretekárov za diskvalifikovaným pretekárom sa nemení. (Príklad: Pretekár dosiahol 
umiestnenie 8 z 12 a bol diskvalifikovaný. Pretekárom s umiestnením 9,10, 11, 12 
dosiahnuté umiestnenie zostáva. Diskvalifikovaný pretekár dostáva umiestnenie 13 
a umiestnenie 8 nebude pridelené). 

e)   Ak dostane napomenutie celé družstvo (žltá karta) od rozhodcovskej komisie, bude 
toto mať zaznamenané v karte po dobu 3 rokov. V prípade následného porušenia 
pravidiel toto bude komisia považovať za opakované porušenie pravidiel a bude 
riešené disciplinárnym poriadkom. 

f)  Napomenutý pretekár (žltá karta) od rozhodcovskej komisie bude mať svoj 
priestupok zaznačený vo svojom registračnom preukaze po dobu 3 rokov. V prípade 
akéhokoľvek ďalšieho priestupku počas týchto 3 rokov, komisia bude toto 
považovať za opakované porušenie pravidiel a  bude riešené v súlade 
s disciplinárnym poriadkom. Pri prestupe si  pretekár prenáša aj žltú kartu. 

g)   Diskvalifikácia (červená karta) bude udelená pri porušení článku 5.1.1 o tréningu, 
článku 5.1.2 o dĺžke rybárskeho prútu, článku 5.1.6. o nástrahách a použitých 
háčkoch a použití klasických mušiek, článku 5.1.9. o love bez podberáku, článku 
5.2.5. pri opakovanom poskytnutí cudzej pomoci, porušení ustanovení o love rýb, pri 
úmyselnej nepovolenej zmene žrebom určeného pretekára a  rozhodcu vo 
vyžrebovanom úseku. 

h)  O konečnej fáze napomenutia alebo diskvalifikácie rozhoduje s konečnou platnosťou 
rozhodcovská komisia pretekov. Preto každý pretekár musí preteky vždy dokončiť. 
Vstup do pretekárskeho úseku pri riešení priestupkov majú členovia rozhodcovskej 
komisie za prítomnosti vedúceho družstva. 

i)   Prezentovanému pretekárovi sa pozastaví súťažná činnosť na dva roky, ak nenastúpi 
rozhodovať v súťaži, o čom rozhodne na návrh sekcie LRU-prívlač disciplinárna 
komisia v disciplinárnom konaní. 

         j)  Ak po riadnom schválenom zaregistrovaní a nasadení družstva SRZ ZO   do 
dlhodobej postupovej súťaži, toto nenastúpi do prvého jarného kola bez 
akceptovateľných dôvodov,  bude z  príslušnej dlhodobej súťaže pre príslušný rok  
vylúčené.  
Ak  niektoré družstvo SRZ ZO nenastúpi do druhého alebo ďalšieho kola dlhodobej 
postupovej  súťaži bude pre daný ročník diskvalifikované. O ponechaní v súťaži 
rozhodne sekcia LRU- prívlač.  
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8.      Záverečné ustanovenie. 
 Tieto súťažné pravidlá LRU – prívlač  boli vypracované na základe oficiálnych pravidiel 

FIPS e.d. a zohľadňujú špecifické podmienky pre Slovenskú republiku..  
Pravidlá  nadobúdajú platnosť dňom schválenia Radou SRZ. 


