
MsO SRZ B.Bystrica pozýva všetkých priaznivcov prívlače
na 5.ročník prívlačových pretekov detí a juniorov

BADÍNSKY PSTRUH

Preteky sa uskutočnia na VN Zemný vodojem Badín dňa 22.10.2022.
Jedná sa o stojatú vodu 1ha s hĺbkou 1- 5 m. Druhové zastúpenie: Pstruh dúhový,
zubáč, štuka, ostriež, úhor.
Pretekať sa bude v dvoch kategóriách: deti od 6 do 15 rokov,  juniori od 15 do 18 rokov
Štartovné 5 €. Deti ktoré navštevujú rybárske krúžky štartovné neplatia.

Časový harmonogram:

7.30 – 8.15  - prezentácia, losovanie
8.15 – 8.30  - nástup pretekárov
8.30 – 9.15  - pretek 1.kolo
9.15 – 9.30  - striedanie
9.30 -10.15  - pretek 2.kolo
10.15-10.45  - prestávka
10.45-11.30  - pretek 3.kolo
11.30-11.45  - striedanie
11.45-12.30  - pretek 4.kolo
13.00  - vyhodnotenie

Pravidlá pretekov:

    povolené je lovenie systémom prívlač v zmysle zákona č. 216/2018 Z.z. o 
rybárstve v znení neskorších predpisov.

    povolené nástrahy : vobler, rotačka, plandavka, marmyška, twister, gumenné 
nástrahy (kopyto, banjo, nymfa, smáčik...), komerčne vyrábané prívlačové umelé 
nástrahy, zátaž musí byt súčastou nástrahy.

    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.

    súťažiaci si rybu musí podobrať podberákom sám (najmenším môže pomôcť 
doprovod), ryba musí byt zapísaná rozhodcom.

    loví sa systémom chyť a pusť.
    zákaz kŕmenia a hádzania rukou alebo strieľania prakom čohokoľvek do vody.
    každý pretekár preteká na vlastné nebezpečenstvo.
    hodnotí sa každá ryba chytená v hlavovej časti /od začiatku pysku, po okraj 

žiabrového oblúka/. Systémom 1ks - 1 bod.
    povinná výbava pretekára je peán /uvoľňovač háčikov/ a podberák
    za akékoľvek porušenie pravidiel bude pretekár diskvalifikovaný bez náhrady 

štartovného.
 za pretekára do 15. rokov zodpovedá zákonný zástupca (doprovod).

  



Pretekárske úseky: 

Pretekár sa postaví ku štartovému číslu, ktoré si vyžreboval a z tohto miesta bude 
loviť smerom doprava až po označenie ďalšieho sektoru (teda napr. ak si vyžrebuje sektor 
číslo 1 – loví od sektoru číslo 1 po sektor číslo 2). Veľkosť sektoru bude závislá od terénu. 
Jedno kolo trvá 45 minút a nasleduje 15 minútová prestávka na presun o sektor proti 
smeru hodinových ručičiek na nové miesto. Po druhom kole bude nasledovať  polhodinová
prestávka a ďalšie kolo začne v ďalšom sektore.

Výsledky:   

Každé kolo sa hodnotí ako samostatný pretek. Pretek vyhráva pretekár s najvyšším 
počtom bodov. Víťaz celých pretekov bude súťažiaci, ktorý sa priemerne umiestnil na 
najlepších miestach počas všetkých štyroch kôl.

UPOZORNENIE: Dňa 22.10.2022 od 6.00 hod. do 15.00 hod. na 
VN Zemný vodojem Badín lov povolený len zaregistrovaným 
pretekárom. 

Lov povolený od 15.00 hod.  22.10.2022.

kontakt na organizátora: 
Roman Drienik, č.t. +421 905 619 794, email: romandrienik@gmail.com


