
PROPOZÍCIE PRETEKOV 

 

1. Časový rozvrh 

 

  6.00                     zraz pretekárov a losovanie stanovíšť 

  6.50                     prikrmovanie lovného miesta 

  7.00                     zahájenie pretekov výstrelom 

  12.00                   ukončenie pretekov výstrelom 

12.30                   vyhlásenie výsledkov 

 

 
2. a) Zraz pretekárov a zahájenie losovania stanovíšť sa začne o 6.00 hod.  

            b) - k losovaciemu bubnu budú pretekári pristupovať po jednom  

                - z bubna si pretekár vyberie iba jedno číslo  

    - pretekár nesmie počas losovania pozerať do bubna  

    - v prípade špekulácie pri losovaní bude súťažiaci vylúčený z pretekov  

c) zmena, alebo výmena stanovíšť, ktoré si pretekári vylosujú je zakázané  

 
3. Súťaží sa za každého počasia. V deň pretekov sa už štartovné nevracia 

 
4. Loví sa na jeden prút s možnosťou použitia dvoch náväzcov 

 

5. a) Je zakázané loviť prívlačou  
b) Ako nástrahu a návnadu je možné použiť všetko, čo je v súlade so zákonom o rybárstve 
 

6. Pretekár si musí rybu vyloviť sám, ak tomu bráni terén, alebo veľkosť ryby, požiada o pomoc rozhodcu inak sa 

mu ryba nezapočíta do hodnotenia 

 

7. Pretekár si môže privlastniť 1 kus bodovaného druhu ryby dosahujúcej lovnú mieru. Ostatné ryby musí po 

zapísaní rozhodcom šetrne vrátiť späť do vody. Je prísne zakázané po zasieťkovaní ryby túto vymieňať za inú 

rybu. 

 

8. Každý pretekár súťaží na vlastné nebezpečenstvo 

 
9. Ulovené ryby v zázname o úlovkoch musia byť podpísané rozhodcom 

  

10. Každý pretekár v prípade pochybností má právo k nahliadnutiu výsledky pretekov 

 

11. Hodnotí sa: 
 

Všetky bodované druhy rýb od 20 cm  a to nasledovne:  

 
• kapor, zubáč, šťuka, amur, tolstolobik                       1 cm = 3 body 

• sumec, lieň, ostriež, karas, pleskáč, pstruh, úhor       1 cm = 2 body 

 

 

 



Preteky budú rozdelené do 3 sektorov, ceny budú rozdelené nasledovne: 

 

1. miesto – pretekár z najväčším počtom bodov – 500 € a pohár 

2. miesto – druhý pretekár z najväčším počtom bodov – 300 € a pohár 

3. miesto – tretí  pretekár z najväčším počtom bodov – 100 € a pohár 

4. miesto – pretekár z najväčším počtom bodov v sektore odkiaľ nebol víťaz pretekov – Vecná cena 

5. miesto – pretekár z najväčším počtom bodov v druhom sektore odkiaľ nebol víťaz pretekov  – Vecná cena 

6. Prémia – za najväčší bodovaný úlovok – Pohár Primátora mesta Šurany  


