
Favorite jazerná pstruhová liga 2018

VEĽKÉ ORVIŠTE

Klub jazernej prívlače si vás dovoľuje pozvať na pretek, ktorý je súčasťou Favorite jazerná pstruhová 
liga 2018. Pretek sa bude konať na rybníku vo Veľkom Orvišti dňa 17.03.2018  Preteku sa môžu zúčastniť
iba členovia Klubu jazernej prívlače. 

PROPOZÍCIE PRETEKU:

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 splietanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je 
nástraha ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Záťaž musí byť
súčasťou nástrahy. Povinný je bezuzlový silikonový alebo gumený podberák a pean. 

2. ZAKÁZANÉ SPÔSOBY A NÁSTRAHY                                                                                    

Je zakázané používanie všetkých vodných a suchozemských živočíchov ako nástrahy, rastlinných 
nástrah, napodobneniny ikry, umelá kukurica, cesto, kŕmenie a hádzanie rukou alebo strieľanie prakom 
čohokoľvek do vody, brodenie,  používať sbirolino, lov na príves, používať protihroty, používať nástrahy, 
ktoré obsahujú perie, nite, ako prírodné, tak aj umelé, vrátane gumovej striže a kože. Pri porušení 
zákazov nasleduje diskvalifikácia v kole a pri následovnom porušení diskvalifikácia v preteku.   

3. UZNÁVANÉ ÚLOVKY                                                                                                                   

Pstruh dúhový, pstruh potočný, sivoň americký. Ryba musí byť zaseknutá v hlavovej časti, ohraničenej 
líniou žiabrových oblúkov a prsných plutiev.

4. ZAOBCHÁDZANIE S RYBOU                                                                                                 

Pri zdolávaní musí byť ryba vylovená podberákom a ihneď pustená späť do vody.

5. ŽREBOVANIE, HODNOTENIE A BODOVANIE                                                                  

Chytá sa systémom „dvojičky“. Každý pretekár si vyžrebuje lovné miesto, na ktorom bude loviť. Lovné 
miesto je označené číslom a je po oboch stranách čísla, do vzdialenosti vyznačenej sprejom. Súpera do 
dvojičky určí žreb. Pretekár s nepárnym číslom má za súpera pretekára s najbližším vyšším párnym 
číslom. A naopak, pretekár s párnym číslom má za súpera pretekára s najbližším nižším nepárnym 
číslom. V polovici každého kola si pretekári v dvojičke navzájom vymenia lovné miesta. Pokyn na zmenu 
miesta bude daný zvukovým signálom, pretekári si menia miesto bezprostredne po jeho zaznení a 
pokračujú v love na susednom lovnom mieste.



V prípade nepárneho počtu pretekárov, sa pretekárovi, ktorý nemá súpera do dvojičky, započítava 
výsledok voči najbližšiemu pretekárovi po ľavej strane. 

Súťažiaci si vzájomne vo dvojičke kontrolujú dodržiavanie pravidiel a kontrolujú úlovky. Každú bodovanú 
rybu si súťažiaci započítava, pretekárovi s väčším počtom ulovených rýb rozhodca zapisuje do 
bodovacieho lístka 3 body, pretekárovi s menším počtom 0 bodov, v prípade rovnakého počtu ulovených 
majú obaja po 1,5 bode, v prípade remízy bez ulovenia ryby obaja po 1 bode. Teda:

výhra – 3 body,

remíza s ulovenou rybou – 1,5 boda,

remíza bez ulovenej ryby – 1 bod,

prehra – 0 bodov

Po ukončení kola je do bodovacieho lístka pretekárovi zapísaný počet ulovených rýb a počet 
dosiahnutých bodov, pretekár súperovi v dvojičke skontroluje jeho zápis, či zodpovedá skutočnosti a to 
potvrdí čitateľným zápisom svojho mena a priezviska a pripojí svoj podpis. Následne odovzdáva bodovací 
preukaz rozhodcovi a presúva sa na svoje ďalšie lovné miesto.

Zaseknutá ryba musí byť zdolaná v príslušnom sektore. V prípade, že ryba prejde do susedného sektora, 
nebude uznaná.

Pokiaľ pretekár napíše do svojho alebo súperovho bodovacieho preukazu nepravdivý počet bodov alebo 
nepravdivý počet rýb, následuje okamžitá diskvalifikácia a vylúčenie z Klubu jazernej prívlače. 

Víťazí pretekár s najväčším súčtom bodov za všetky kolá. V prípade zhodnosti bodov rozhoduje väčší 
počet víťazstiev. Ďalším parametrom pri zhodnosti bodov a víťazstiev je väčší počet remíz s ulovenou 
rybou. V prípade zhodnosti bodov, víťazstiev a počtu remíz s rybou rozhoduje počet ulovených rýb. V 
prípade aj tejto zhody rozhodne los.

Podanie protestu je možné do 10 minút po vyhlásení celkových výsledkov hlavným organizátorom 
preteku. Protest sa podáva hlavnému rozhodcovi.

6. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA                                                                                                

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. Pretekár je prihlásený mailovou prihláškou a zaplatením 
štartovného. 

7. POČASIE, NEOČAKÁVANÉ SITUÁCIE A NÁHRADA ŠTARTOVNÉHO         

Pretek sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrôf. V prípade ak sa pretekár nedostaví, 
štartovné sa nevracia. V prípade ak sa pretek kvôli nečakanej príčine zruší štartovné bude vrátené v plnej 
výške. Organizátor si vyhradzuje právo prispôsobiť pretek nečakane vzniknutej situácii.

8. PRETEKÁRSKA TRAŤ                                                                                                              

Trať je postavená na rybníku Veľké Orvište. Hĺbka jazera je 1-3m. 

9. VÝSKYT RÝB                                                                                                                          

Tesne pred pretekom bude vysadená čerstvá násada 600 kg pstruha dúhového. Voda je zarybnená 
osádkou pstruha dúhového z predchádzajúcich zarybnení.



10. ŠTARTOVNÉ      A CENY                                                                                                             

Štartovné je 25,- Euro na osobu. V cene štartovného je obed.

Najlepší pretekári dostávajú finančnú odmenu. Jej výška bude daná prerozdelením zvyšku, ktorý ostatne 
zo štartovného, po odpočítaní nákladov.

11. ORGANIZAČNÝ VÝBOR                                                                                                            

hlavný rozhodca - Marián Michalka, bodovacia komisia – Branislav Pecník, David Drančák, Martin Drgoň

12. HARMONOGRAM PRETEKU                                                                                               

06:30 - 07:30 Losovanie, v prípade, že sa pretekár do daného času nedostaví, vylosuje za neho 
organizátor                                                                                                                                                       
08:00 - 08:40 I. kolo
08:55 - 09:35 II. kolo
09:50 - 10:30 III. kolo
10:45 - 11:25 IV. kolo
11:40 - 12:20  V. kolo
12:20 - 13:30 obedňajšia prestávka
13:30 - 14:10 VI. kolo
14:25 - 15:05 VII. kolo
15:20 - 16:00 VIII. kolo
16:30 vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich

13. PRIHLASOVANIE                                                                                                                         

Štartovné  je potrebné uhradiť do 03.03.2018 bankovým prevodom alebo vkladom na č.ú. ČSOB IBAN 
SK54 7500 0000 0040 2288 7931 a do správy pre adresáta napíšte meno, priezvisko, velke orviste 
17.3.2018 pretekára resp. pretekárov za ktorého platíte.

14. UBYTOVANIE                                                                                                                          

Možnosti ubytovania: Hotel Atóm – Piešťany, Hotel Piešťany,

Tešime sa na Vašu účasť.

Klub jazernej prívlače.
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