
MsO SRZ Šurany pozýva všetkých priaznivcov prívlače na jubilejný 10. ročník prívlačových pretekov 
pod názvom 
 

Memorial Ľudovíta Bajzíka. 
 

Propozície  
 

Bodovanie ulovených rýb 
Hodnotí: 
 
Pstruh, šťuka, zubáč, ostriež, jalec, sumec, boleň – 1 bod 
 
Hodnotia sa všetky bodované ryby nad 15 cm 
 

Pretekár ako dotknutá osoba, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, zaplatením štartovného a svojou registráciou zároveň súhlasí, aby jeho osobné údaje v 
rozsahu meno, priezvisko a bydlisko uvedené v správe pre prijímateľa boli organizátorom použité a 
zverejnené v štartovnej a vo výsledkovej listine pretekov a zároveň súhlasí so zverejnením obrazového 
záznamu (fotografií) vyhotoveného počas pretekov na ktorom sa ako dotknutá osoba prípadne nachádza. 

 
Pravidlá pretekov 

 
1. povolené je lovenie systémom prívlač v zmysle zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a jeho 

vykonávacej vyhlášky 381/2018 
2. povolené nástrahy: vobler, rotačka, plandavka, marmyška, gumenné nástrahy (kopyto, twister, 

nymfa, smáčik, pupa...), komerčne vyrábané prívlačové umelé nástrahy, záťaž musí byť 
súčasťou nástrahy, odporúčame háčiky bez protihrotu 

3. zakázané nástrahy: rastlinné a živočíšne nástrahy, strímre, umelé mušky, nástrahy z peria, vlny 
a ich napodobeniny, komerčne vyrábané prívlačové umelé nástrahy s prídavkom peria, vlny 
a umelých vlákien, sbirolino, plávajúce peny, drievka. 

4. rozhodca pred začiatkom kola pozbiera bodovacie lístky za dané kolo od pretekárov. Počas kola 
zapíše uznané úlovky. Po skončení kola musí byť bodovací lístok podpísaný rozhodcom aj 
pretekárom  na spätnú kontrolu v inom prípade sa ulovené ryby nebudú brať do úvahy . 

5. súťažiaci si rybu musí podobrať podberákom sám. Uznaná je iba podobratá ryba. Ryba vytiahnutá 
bez podberáka na breh sa nepočíta do hodnotenia. Každú ulovenú bodovanú rybu treba hlásiť 
rozhodcovi a počkať kým ju rozhodca zapíše do bodovacieho lístku. V prípade malej veľkosti 
úlovku musí byť na uznanie zmeraná rozhodcom. Ak si rybu pretekár neprivlastňuje, je potrebné 
správať sa k nej čo najšetrnejšie. Najlepšie ju odhačkovať peanom a bez dotyku pustiť späť do 
vody.  

6. súťažiaci si môžu ponechať 4 ks pstruha dúhového, ponechané ryby musia byť označené 
v bodovacom preukaze 

7. zákaz kŕmenia, hádzania rukou alebo strieľania prakom čohokoľvek do vody a zákaz brodenia 
8. každý pretekár preteká na vlastné nebezpečenstvo 
9. hodnotí sa každá bodovaná ryba chytená v hlavovej časti (od začiatku pysku, po okraj žiabrového 

oblúka) 
10. povinná výbava pretekára je peán (uvoľňovač háčikov) a podberák (odporúčaný je pogumovaný) 
11. za akékoľvek porušenie pravidiel bude pretekár diskvalifikovaný bez náhrady štartovného 
12. pretekárovi, ktorý sa nedostaví, alebo sa telefonicky neospravedlní do konca prezentácie nebude 

umožnený nástup na pretek a posunie svoje miesto náhradníkovi bez nároku na vrátenie 
štartovného. 

 
 
 



Protesty 
 

Možno podať ihneď po skončení kola a zložení kaucie v sume 10 Eur, oneskorené protesty sa nebudú 
brať do úvahy. 

 
Popis pretekárskej trate 

 
Pretek sa bude konať na Štrkovisku pri RD, číslo revíru 2-3900 v Šuranoch  po jeho celom obvode.  
 
Zarybnenie pred pretekom: 700 kg pstruha dúhového 
        
Pretekárske úseky: Pretekár sa postaví pri štartovacie číslo. Z tohto miesta bude loviť. Sektor pre 
pretekára bude minimálne 3 m (1,5 m na pravo a 1,5 m na ľavo). Veľkosť sektoru bude závislí od terénu. 
Jedno kolo trvá 30 minút a nasleduje 15 minútová prestávka na presun o sektor proti smeru hodinových 
ručičiek na nové miesto. Po piatom kole bude nasledovať hodinová prestávka na obed. Ďalšie kolo začne 
na štartovnom čísle, ktoré bolo pretekárovi priradené na príslušné kolo. 
 
Výsledky: Pretek je rozdelený do ôsmich kôl. Každé kolo sa hodnotí ako samostatný pretek. Kolo bude 
rozdelené do štyroch sektorov. Pretekár súťaží, iba s pretekármi vo svojom sektore v danom kole, tz. že 
v každom kole budú štyria víťazi kola. Pretekárovi, ktorý nič neuloví v danom kole sa pripočíta 26 bodov. 
Pretek vyhráva pretekár s najvyšším počtom ulovených bodovaných rýb. V prípade zhodného počtu rýb, 
bude pretekárovi pridelené najvyššie umiestnenie všetkých pretekárov s rovnakým počtom ulovených 
rýb. Víťaz celých pretekov bude súťažiaci, ktorý sa priemerne umiestnil na najlepších miestach počas 
všetkých ôsmich kôl. V prípade zhody umiestnení zo všetkých 8 kôl bude rozhodovať umiestnenie 
v prvom kole. V prípade aj tejto zhody umiestnenie v 2 kole atď. V prípade zhodnosti aj týchto 
umiestnení rozhodne počet všetkých ulovených rýb. V prípade zhodnosti aj tohto a bude sa jednať 
o hodnotené miesta – rozhodne los medzi pretekármi.  
 
Stravovanie: zabezpečené formou bufetu kde si môžete zakúpiť občerstvenie. 
 
Štartovné: 25 eur. Maximálny počet pretekárov 104. 
 
Časový harmonogram: 
06.30 – 07.45 – prezentácia, losovanie 
08.00 – 08.30 – 1. kolo preteku  
08.30 – 08.45 – presun na nové miesto 
08.45 – 09.15 – 2. kolo preteku 
09.15 – 09.30 –  presun na nové miesto 
09.30 – 10.00 – 3. kolo preteku 
10.00 – 10.15 – presun na nové miesto 
10.15 – 10.45 – 4. kolo preteku 
10.45 – 11.00 – presun na nové miesto 
11.00 – 11.30 – 5. kolo preteku 
11.30 – 12.30 – obedná prestávka 
12.30 – 13.00 – 6. kolo preteku 
13.00 – 13.15 – presun na nové miesto 
13.15 – 13.45 – 7. kolo preteku 
13.45 – 14.00 – presun na nové miesto 
14.00 – 14.30 – 8. kolo preteku 
15.00 – vyhlásenie výsledkov 
  
 
 
 
 



Prihlasovanie na preteky začína 5.10.2020 zaplatením štartovného 25 €  
na účet MsO SRZ Šurany. Do správy pre adresáta napíšte meno, priezvisko a bydlisko(obec) pretekára 
resp. pretekárov za ktorého platíte. Po naplnení súpisky pretekárov budú zvyšným  pretekárom, ktorý sa 
nedostanú do súpisky peniaze automaticky vrátené do 2 týždňov od pripísania štartovného na náš účet. 
 
Číslo účtu MsO Šurany:    SK02 0900 0000 0000 3474 0808 
                     var. symbol:    1071120201 
 
Po prijatí platby bude súťažiaci zapísaný do štartovacej listiny, ktorú nájdete na stránke MsO Šurany 
v sekcii Fórum / Preteky. 
 
Štartovné sa pri odhlásení pretekára po 24.10.2020 nevracia. 
 
Ceny:  

1. miesto – 250 € v hotovosti + pohár 
2. miesto – 150 € v hotovosti + pohár 
3. miesto – 100 € v hotovosti + pohár 
Prémia – za najväčší počet ulovených bodovaných rýb 
 
Ďalšie miesta vecné ceny od sponzorov 

 
 
Prajeme Vám veľa úspechov, Petrov Zdar. 


