
 

Slovenský rybársky zväz, Rada 
 

 

Propozície - návrh 
 

II. liga LRU - Prívlač 
 

1. dvojkolo 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2011 Rada SRZ v spolupráci s MsO 
SRZ Košice usporiada 1. dvojkolo 2. ligy LRU – Prívlač.  
 
 
Účastníci pretekov : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Termín konania :   1. – 3.  7.  2011 

Miesto konania :    rieka   Hornád  revír č. 4-0640 

Organizačný štáb : 
Riaditeľ pretekov          :   Hammer  Juraj 
Garant rady SRZ           :    Lehocký 
Hlavný rozhodca           :   Pollák  Ján 
Sektoroví rozhodcovia :    Bakič  Peter,  Majkut 
Technický vedúci          :   Kočiš  Miroslav 
Bodovacia komisia        :   Drevennák  Dušan, Pollák  Matej,  Borovský 
 
 

Štáb pretekov bude umiestnený medzi obcami Malá a Veľká Lodina na 

pravom toku rieky v rekreačnom zariadení Bokšov 

         Súradnice GPS štábu:  N 48o 52’ 16,58”   E 21o 8’ 49,27” 
 
Technické pokyny :  
Pretekárska trať bude vytýčená na oboch stranách rieky, podľa možnosti prístupu na 
pretekárske stanovište 
Šírka toku je 15-30 m, dno kamenisté, brehy s porastom. 
Náhradná trať nie je. 
Výskyt rýb – pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň, hlavátka, jalec, mrena, podustva 
a iné biele ryby.  

Poradie 
Organizácia                          

SRZ MO-MsO 

1. Ružomberok 

2. Piešťany B-Slávia 

3.  Košice A 

4.  Zvolen 

5.  Trnava A 

6.  Levice 

7.  Bratislava 1A 

8.  Trnava B 

9.  Senica 

10.  Kežmarok 

11.  Prešov 

12.  Piešťany C 



Preteká sa v disciplíne LRÚ – prívlač podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ II. 
vydanie z roku 2004, v zmysle neskorších  doplnkov pravidiel LRÚ – prívlač 
schválených radou SRZ.  
Brodenie povolené.  
Lov z ostrovčekov povolený. 
 
 
Bodovanie rýb : 
V zmysle predpisov pre športovú činnosť.  
Preteká sa na pstruhovej vode. Boduje sa každá ryba 1 bod. 

 

Pretekárska trať :  
Hornád od vyrovnávacej vodnej nádrže Ružín po sútok s potokom Svinka nad obcou 
Kysak.  
Prietok  v súvislosti od činnosti elektrárne Ružín. 
 

Ubytovanie :  
Ubytovanie si zabezpečujú družstvá individuálne. Doporučujeme v zariadení Bokšov, 
tel: 0907910245, e-mail: samuelstefanovic@gmail.com, v škole v prírode Kysak, tel.: 
055/6991315, Penzión Sivec tel.: 055/6961173. 
Stravovanie aj s občerstvením zabezpečené v zariadeniach Bokšov. 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM : 

Piatok 1.7.2011 :  
18,30 – 20,30 hod. prezentácia a žrebovanie sektorov  1. a 2. preteku 1.kola,     
                               2.dojkola + odovzdanie  bodovacích preukazov                                                            
                                
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 2.7.2011 :  
06:30 – 06:45 hod. nástup súťažiacich, otvorenie súťaže, 
06:45 – 07:15 hod. presun pretekárov na pretekárske úseky, 
07:15 – 08:00 hod. príprava pretekárov a rozhodcov, 
08:00 – 09:30 hod. 1. pretek 1. časť, 1.kolo, (sektory A,C), 
09:30 – 10:00 hod. prestávka a presun pretekárov na 2. časť 1. preteku 1.kola, 
10:00 – 11:30 hod. 1. pretek 2 časť 1. kolo, (sektory A,C), 
11:30 – 13:30 hod.  prestávka na obed, 
13:30 – 14:00 hod.  presun pretekárov na pretekárske úseky, 
14:00 – 14:30 hod.  príprava pretekárov a rozhodcov, 
14:30 – 16:00 hod. 2. pretek 1. časť, 1.kolo, (sektory B,D), 
16:00 – 16:30 hod. prestávka a presun pretekárov na 2. časť 2. preteku 1.kola, 
16:30 – 18:00 hod. 2. pretek 2 časť 1. kolo, (sektory B,D), 
             19:00 hod. žrebovanie 1. a 2.preteku 2. kola, 2. dvojkola, oznámenie   
                                priebežných výsledkov 
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Nedeľa 3.7.2011 : 
06:00 – 06:30 hod. presun pretekárov na pretekárske úseky, 
06:30 – 07:00 hod. príprava pretekárov a rozhodcov, 
07:00 – 08:30 hod. 1. pretek 1. časť, 2.kolo, (sektory A,C), 
08:30 – 09:00 hod. prestávka a presun pretekárov na 2. časť 1. preteku 2.kola, 
09:00 – 10:30 hod. 1. pretek 2 časť 2. kolo, (sektory A,C), 
10:30 – 11:30 hod.  presun pretekárov na pretekárske úseky, 
11:30 – 12:00 hod.  príprava pretekárov a rozhodcov, 
12:00 – 13:30 hod. 2. pretek 1. časť, 2.kolo, (sektory B,D), 
13:30 – 14:00 hod. prestávka a presun pretekárov na 2. časť 2. preteku 2.kola, 
14:00 – 15:30 hod. 2. pretek 2 časť 2. kolo, (sektory B,D), 
15:30 – 16:30 hod.   obed 
             17:00 hod. oznámenie výsledkov 1. dvojkola 2. ligy LRU   
                                – Prívlač rok 2011 
 
Záverečné ustanovenia : 
 

 Všetci pretekári musia mať platné registračné preukazy a preukazy člena 
SRZ. 

 Vedúci družstva musí na požiadanie predložiť potvrdenú súpisku družstva. 

 Pri pochybnosti o totožnosti musí pretekár predložiť občiansky preukaz 

 Preteká sa za každého počasia. Všetci pretekári pretekajú na vlastné 
nebezpečenstvo.  

 V prípade búrky bude pretek prerušený a bude sa postupovať podľa čl. 5.2.6. 
súťažných pravidiel. 

 Tréning na trati je možný podľa čl. 5.1.1. súťažných pravidiel. 
 

 Bližšie informácie : Miroslav Kočiš - tel.: 0905483656 
                                     Juraj Hammer - tel.: 0903206393 
                                      
 
 
 
 
 


