
 

 

MsO SRZ Partizánske 
Vás srdečne pozýva  

na  2. ročník pretekov 

v love rýb udicou – prívlač / mucha  
 

 

 

 
MIESTO:    VN Partizánske (Bager) 
DÁTUM:    22.10.2022 
ŠTARTOVNÉ:  15 EUR (v tejto cene je započítaná aj 1 porcia halászle) 

PRIHLASOVANIE: odkaz na prihlasovanie 

 
 

 
 

http://www.srzpartizanske.sk/registracia-na-pretek-privlac-mucha-22102022


 

 

Propozície preteku 
 
Termín konania : 22.10.2022 
Usporiadateľ: MsO SRZ Partizánske 

Miesto konania: VN Partizánske (Bager) 2-5120-1-1 

Organizačný výbor: 
Organizátor:           MsO SRZ Partizánske 

Riaditeľ preteku:  Štefan Kohýl (stefankohyl@gmail.com, 0903  861 191) 

Hlavný rozhodca:  Peter Magdolen             
Bodovacia komisia: bude určená pri prezentácii 

 

 

Spôsob lovu: 
Preteká sa v spôsobom LRU – prívlač alebo v LRU-mucha – ľubovoľne akú si pretekár zvolí. 

Striedanie techniky je možné aj počas samotných pretekov (napr. z dôvodu nevhodného / 

zarasteného štandu pre lov muchou).  

 

Podmienky účasti: 
Pretek je určený pre širokú rybársku verejnosť, maximálny počet účastníkov je 36. 

Podmienkou lovu je platný rybársky lístok! Bodovací preukaz je súčasne povolenkou pre 

účely preteku. Štartovné vo výške 15 EUR (v tejto cene je započítaná aj jedna porcia 

halászle!) je potrebne zaplatiť prevodom alebo na mieste ráno pri registrácii (treba zakliknúť 

v prihlasovacom formulári na webe).  

Prihlásiť sa je možné prostredníctvom webového formuláru odkaz na prihlasovanie, 
telefonicky na čísle 0903 861 191, pripadne osobne v piatok podvečer na Bagri u riaditeľa 

preteku Štefana Kohýla. Uzávierka prihlášok je v piatok 21.10.2022 o 18:00 hod. 

Pretekár bude zaregistrovaný po zaplatení štartovného na účet MsO Partizánske, IBAN: 

SK96 6500 0000 0000 2028 2199, variabilný symbol: 22102022, správa pre prijímateľa: 

meno a priezvisko, obec/mesto SRZ, telefónne číslo pretekára! Následne bude  pretekár 

pripísaný na štartovnú listinu zverejnenú na odkaz na štartovú listinu. 

mailto:stefankohyl@gmail.com
http://www.srzpartizanske.sk/registracia-na-pretek-privlac-mucha-22102022
http://www.srzpartizanske.sk/oznamy/preteky-privlac-muska-bager-2022


 

 

Lokalita Bager: 
VN Partizánske (Bager) č. 2-5120-1-1 sa nachádza medzi obcami Partizánske a Malé 

Kršteňany. Ku štábu pretekov (búda pri strednej časti VN) sa dostanete odbočením z hlavnej 

cesty pri čerpacej stanici OMV smer Malé Kršteňany. Po cca. 200 metroch odbočíte za 

zbernými surovinami doprava na cestu, ktorá Vás privedie popri hrádzi rieky Nitra priamo ku 

štábu pretekov, kde sa uskutoční prezentácia aj losovanie. 

 

Pretekárska trať: 
Rozloha nádrže je 4ha s hĺbkou 1 - 3 m. Pretekárska trať je rozdelená do 2 súťažných 

sektorov: sektor A („jednotka“) a sektor B („dvojka“). Pozdĺž celej vytýčenej trate nie je 

možné brodenie. Dno nádrže je čiastočne  bahnisté a čiastočne tvrdé. Brehy nádrže sú 

upravené, miestami sa vyskytujú stromy a kríky. Na niektorých miestach je nutné použiť 

podberák s dlhou rúčkou. Miesta na parkovanie a prístupové miesta k stanovištiam 

pretekárov budú vyznačené. 

 

Technické pokyny: 
Preteká sa v disciplíne ľubovoľne LRU – prívlač alebo LRU - mucha podľa platných pravidiel. 

Loví sa na jeden prút s navijakom (prívlačový alebo muškársky) s max. dĺžkou 3 metre. 

Používať sa smú iba umelé prívlačové nástrahy / mušky s háčikom bez protihrotu, 
odpovedajúce zvolenému spôsobu lovu! Každý pretekár musí mať pri sebe podberák a 

vyťahovač háčikov. Akékoľvek vnadenie a aromatizovanie nástrah je zakázané! Po zdolaní 

ryby do podberáku a kontrole, ci bola regulárne ulovená v hlavovej časti, rozhodca (susedný 

pretekár) zapíše rybu do bodovacieho preukazu. Po skončení medzikola vyškrtne 

vodorovnou čiarou nasledujúci voľný riadok (aby oddelil úlovky jednotlivých medzikol) 

a odovzdáva ho pretekárovi, ktorý si ho berie do ďalšieho medzikola (počet medzikol,  

spôsob rotácie a rozhodovania bude prezentovaný na nástupe). Po skončení súťažného 

kola ho pretekár čo najskôr odovzdá hlavnému rozhodcovi kvôli spracovaniu výsledkov. 

Tento bodovací preukaz je súčasne platnou povolenkou pre účely preteku.  

 

Bodovanie: 
Boduje sa každá ryba ulovená v hlavovej časti a to 1 ryba = 1 bod. Každé kolo sa hodnotí 

samostatne. Víťazom sa stane pretekár s najnižším súčtom umiestnení z oboch kôl. Pri 

rovnakom súčte umiestnení bude rozhodovať celkový počet ulovených rýb. 



 

 

 

Bodované druhy rýb: 
pstruh dúhový, zubáč, šťuka, jalec, sumec, úhor, ostriež,  

 

Časový rozpis : 
 06:00 - 07:30 Prezentácia na štábe, losovanie a odovzdanie bodovacích  

preukazov, nástup pretekárov a otvorenie preteku. 

 08:30 – 10:30 1.kolo preteku 

 10:30 – 11:00 Prestávka – presun medzi sektormi 

 11:00 – 13:00 2.kolo preteku 

 13:00 – 14:00 Obed (halászle) a spočítavanie úlovkov 

 14:00   Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov 

 

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, 

obec/mesto (uvedené v správe pre prijímateľa pri platení štartovného) boli organizátorom 

použité a zverejnené v štartovnej a vo výsledkovej listine pretekov a zároveň súhlasí so 

zverejnením prípadného obrazového záznamu (fotografií) vyhotoveného počas pretekov, 

na ktorom sa ako dotknutá osoba prípadne nachádza. Telefónne číslo bude slúžiť len pre 

organizátora - v prípade potreby kontaktovania pretekárov. 
 
Ceny:  
1. miesto : pohár 
2. miesto : pohár 
3. miesto : pohár 
 
 

Výbor MsO SRZ Partizánske Vám praje veľa športových zážitkov. 
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