
Propozície – FISHAREA CUP 

Jesenné prívlačové preteky 

27.10. 2019 

Organizačný výbor: 

Riaditeľ pretekov: Ing. Pavel Gajdošík 

Zástupcovia a rozhodcovská komisia: Mgr. Marek Varchula, Mgr. Lukáš Svetlík 

  

Prívlačové rybárske preteky organizujú rybárska aplikácia FISHAREA v spolupráci 

s rybárskym obchodom FLAGMAN(ul. Stará Vajnorská 37) a s Mestskou rybárskou 

organizáciou SRZ Bratislava I. Na pretekoch sú srdečne vítaní všetci slušní rybári, ktorí majú 

radi prívlač a aj široká rybárska verejnosť. Pretekár bude zaregistrovaný po zaplatení 

čiastky 20,- € na účet. 

Číslo účtu:  

SK62 8360 5207 0042 0314 3691 

Prosíme pripísať aj meno pretekára, inak nebude garantované miesto. 

Kontakty: 0908300944 / marek.varchula@gmail.com pre zistenie voľného miesta 

a predbežne prihlásenie. 

   

Po zaregistrovaní platby bude pretekár ihneď zapísaný do zoznamu pretekárov, dostupnom 

na ZOZNAM PRETEKÁROV na stránke http://www.msosrzba1.sk . Každý pretekár dostane v 

cene vstupného: 

 Žrebovací prípitok 

 Obed 

 Minerálku 

 Príležitosť na poriadnu rybačku 

 Možnosť vyhrať hodnotné ceny + ponechať 2ks pstruha. 
   

Preteky sa budú konať na VN Železná Studnička 2 v Bratislave. Trať rybárskych pretekov 

bude starostlivo vytýčená tak aby mal každý pretekár dostatok miesta cca 3 až 5 m na pretekára. 

Hĺbka vody je 1 až 4m a celková rozloha predstavuje 5 560 m2. Rozhodcovia sú zabezpečení 

organizátormi. Loviť sa bude na 3 súťažné kolá. V prípade veľkého záujmu pretekárov si 

organizátor vyhradzuje právo rozšíriť preteky formou rozdelenie pretekárov na A a B, pričom 

kolo odchytá najprv jedna a potom druhá časť. Počet miest je obmedzený na 70 pretekárov. 

Parkovanie na verejnom parkovisku pri Partizánskej lúke. Použite prosím MHD. Čas odchodu 

autobusu 5:40; 6:40; 7:10; 7:40, prípadne peši.  

Časový rozvrh: 

 6:00 - 7:45 - prezentácia, losovanie 

 8:00 - 9:15 - Kolo 1 

 9:15 - 9:30 - Presun 

 9:30 - 10:45 - Kolo 2 

 10:45 - 11:00 - Presun 

 11:00 - 12:15 - Kolo 3 

 12:15 - 13:00 – Obedňajšia prestávka 

 12:45 - 13:30 – vyhlásenie víťazov, odovzdanie cien. 

http://www.msosrzba1.sk/


Pravidlá pretekov. 

 1.Povolený prút a vybavenie : Rybárska udica s očkami do 300 cm dĺžky. Lov rýb 

prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta 

s navijakom, vlasca, alebo spletanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha 

ťahaná prerušovaným, alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. 

Záťaž musí byť súčasťou nástrahy. Umelá nástraha s jedným nádväzcom: streamer, 

twister, ripper, wobler, blyskáč, jig.  Povinný je podberák. 

 2. Zakázané spôsoby a nástrahy : používanie všetkých vodných a suchozemských 

živočíchov, cesta, kukurice ako nástrahy. Zákaz kŕmenia a hádzania rukou alebo 

strieľanie prakom čohokoľvek do vody. Zákaz brodenia. Zákaz používať sbirolino. 

Zákaz používania bočného nádväzca. Pri porušení zákazov nasleduje okamžitá 

diskvalifikácia. 

 3. Signál : každé kolo preteku bude zahájené a ukončené zvukovým znamením. 

 4. Uznávané úlovky : Každá zdolaná ryba. Ryba musí byť zaseknutá v hlavovej časti, 

ohraničenej líniou žiabrových oblúkov a prsných plutiev. 

 5. Zaobchádzania s rybou : pri zdolávaní musí byť ryba vylovená podberákom, 

prípadne šetrne zmeraná a ihneď pustená späť do vody.   

Pretekár si môže ponechať 2ks pstruha dúhového. 

 6. Hodnotenie, bodovanie : Každá ulovená a uznaná ryba = 1 bod. 
 Zapisovanie rýb si vykonáva rybár sám a po potvrdenie si príde k vedľajšiemu 

pretekárovi, ktorý menom a podpisom potvrdí úlovok. 

 Poradie pretekárov v jednotlivých kolách je určené podľa počtu ulovených rýb, 

zapísaných v bodovacej karte. Ako doplnkový údaj pre určenie poradia s rovnakým 

počtom úlovkov v súťažnom kole, bude pretekárovi zapísaná iba dĺžka najväčšej 

ulovenej ryby v danom kole. V každom kole bude vyhlásené poradie. Víťazí pretekár 

s najmenším súčtom umiestnení. V prípade zhodného súčtu umiestnenia rozhoduje 

počet rýb, ak bude po tomto vyhodnotení zhoda výsledkov, vyhráva pretekár 

s najväčšou rybou. Pretekár bez úlovku obdŕža poradie podľa počtu prezentovaných 

pretekárov a táto hodnota sa mu započíta do celkového hodnotenia.  

  Po skončení každého kola pretekár v bodovacom preukaze preškrtne voľné riadky 

,podpíše a Bodovací preukaz odovzdá rozhodcovi !!!  

 7. Každý pretekár: sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne 

k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok. Účastníci sa týchto 

pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie a za svoje konanie nesú vlastnú 

zodpovednosť. 

 8. Výsledky budú okamžite dostupné na stránke www.facebook.com/fisharea 

 

 

Upozornenie: 

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. 

http://www.facebook.com/fisharea

