
                             PROPOZÍCIE - KVALIFIKÁCIA 
                          Horná Maríková 18-19.9.2021 

 
Pretek pre kvalifikantov sa uskutoční v Hornej Maríkovej - www.rybnikmodlatin.sk - 18-19.9.2021. 
Počet pretekárov prihlásených do kvalifikácie može byť maximálne 55. Pretekár prihlásený do 
kvalifikácie musí zaslať vyplnenú prihlášku – info - www.troutarea.sk - poštou alebo 
elektronicky/scan/ club@troutarea.sk. V prípade že sa uvedená kapacita pretekárov nenaplní, 
zvyšné miesta budú doplnené pozvanými hosťami.Uzávierka prihlášok je 1.9.2021.Pozvaní hostia – 
úhrada štartovného do 10.09.2021 platba musí byť v tento deň pripísaná na účte. 
Do súťažného ročníka Trout Area Slovakia 2022  postupuje z uvedeného preteku 6 kvalifikantov s 
najvyšším súčtom bodov za sobotu a nedeľu. 
Poradie najlepších pretekárov z uvedeného turnaja, ktorí budú ohodnotení cenami vzíde z finálovej 
časti – rozstrelu, do ktorého sa dostane 8 najlepších pretekárov s najvyšším súčtom bodov za 2 
kolá/sobota,nedeľa/. 
Štartovné na pretek je 60 eur - sobota,nedeľa . V cene štartovného sú obedy. Štartovné je potrebné 
uhradiť bankovým prevodom alebo vkladom na č.ú. ČSOB IBAN SK54 7500 0000 0040 2288 7931 a 
do správy pre adresáta uviesť meno,priezvisko,kvalifikant - do 1.9..2021 /platba musí byť v tento 
deň pripísaná na účte/ V prípade že sa pretekár na pretek nedostaví štartovné sa nevracia. 
Preteká sa podľa súťažných pravidiel Trout Area Slovakia. Súťažné pravidlá na rok 2021 budú 
zverejnené na www.troutarea.sk do 31.1.2021 

- uznávané úlovky pstruh dúhový,pstruh potočný,sivoň americký 

- organizačný výbor Branislav Pecník,Martin Drgoň 
- bodovacia a rozhodcovská komisia David Drančák, Marián Michalka,Ján Potoček,Matúš Ficel 
 
Časový harmonogram preteku: 
SOBOTA 
6:00 – 7:00 – odovzdanie bodovacích lístkov - losovanie prebehne cez generátor náhodných čísiel 
7:00 nástup pretekárov – informačná porada za účasti všetkých pretekárov 
8:00 – 8:20 1 kolo 

8:30 – 8:50 2 kolo 

9:00 – 9:20 3 kolo 

9:30 – 9:50 4 kolo 

10:00 – 10:20 5 kolo 

10:30 – 10:50 6 kolo 

11:00 – 11:20 7 kolo 

11:30 – 11:50 8 kolo 

11:50 – 12:50 obed 
13:00 – 13:20 9 kolo 

13:30 – 13:50 10 kolo 

14:00 – 14:20 11 kolo 

14:30 – 14:50 12 kolo 

15:30 – vyhlásenie priebežných výsledkov - odovzdanie bodovacích lístkov na nedeľu -  losovanie 
prebehne cez generátor náhodných čísiel 
NEDEĽA 
8:00 – 8:20 1 kolo 

8:30 – 8:50 2 kolo 

9:00 – 9:20 3 kolo 

9:30 – 9:50 4 kolo 
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10:00 – 10:20 5 kolo 

10:30 – 10:50 6 kolo 

11:00 – 11:20 7 kolo 

11:30 – 11:50 8 kolo 

12:00 – 12:20 9 kolo 

12:30 – 12:50 10 kolo 

koniec základnej časti 
12:50 – 14:00 obed+ vyhlásenie výsledkov 
14:00  rozstrel - finálová časť 
15:30 – vyhlásenie celkových výsledkov 
 
Upozornenie: na rozstrele – finálovej časti a záverečnom vyhodnotení sa musia zúčastniť všetci 
pretekári. 
 
Tešime sa na Vašu účasť. 
Trout Area Slovakia 

 
 
 


