
MO SRZ Stará Turá  usporiada  na priehrade Dubník 1   revír čislo  2-46901-1   pri Starej 

Turej bodované pohárové muškárske preteky pre lov rýb z člna. 

   

                         Dubnícky dúhak 2018 

 

Termín konania:                                     06.10.2018 (sobota) 

 

Miesto konania:                                    VN Dubník 1  pri Starej Turej 

 

Organizačný výbor:    Riaditeľ preteku:    Ivan Gavač 

                                      Garant Rady SRZ:   Peter Tomko 

                                     Technický vedúci:   Peter Tomiš 

                                     Hlavný rozhodca: Milan Bajzík 

                                     Sektorový rozhodcovia: Pavol  Michalec, Vladimír Krajčovič 

                                     Bodovacia komisia:  Matej Gavač,  Vladimír Michálek 

                                     Zdravotný dozor: Mudr. Anna Janovíčková  alebo  tel.č.: 112 

Technické pokyny: 

Poslaním prihlášky a zaplatením štartovného pretekár súhlasí, že chytá na 

vlastné riziko !!! 

Pretek sa bude bodovať podľa pravidiel  LRU Mucha, (všetky lososovité ryby a jalce nad 20 cm) 

ostatné   ryby  sa nebodujú. Meria sa každý úlovok. Každá ryba musí byť podobraná podberákom 

a daná  rozhodcovi.  Jazero bude rozdelené na dva sektory.  Sektor A bude od poloostrova (Kosa) po  

ostrov a sektor B od ostrova po hrádzu. Sektory budú od seba oddelené bójkami. Chytá sa z člna  

driftujúceho, nezakotveného a nebrzdeného . V každom člne chytajú súčasne  dvaja pretekári a jeden 

rozhodca z radov pretekárov, ktorý zároveň bude aj veslovať. Každý pretekár loví  dve kolá po 2 

hodiny  a jeden krát rozhoduje.  Jedno kolo v sektore A, jedno kolá v sektore B.  Jedno kolo 

rozhoduje.  Pretekár môže mať v lodi prichystaný k lovu len jeden prút, ostatné prúty môže mat pri 

sebe rozložené a bez navijaku. Udice nesmú brániť lovu druhému súťažiacemu. Lov je povolený len 

v sede a každý pretekár má vyhradený svoj smer (výseč) kde môže loviť. Smer tvorí os lode a kolmica 

na stred lode. Pretekári chytajú len na jednu stranu lode v smere driftu.  Pri zdolávaní ryby jedným 

z pretekárov nesmie druhý pretekár akýmkoľvek spôsobom brániť zdolávaniu ryby a poprípade aj 

prerušiť lov  na nevyhnutný čas na zdolanie ryby. Rozhodca meria ryby v poradí v akom boli do člna 

podobraté. Pri presune člna na iné lovné miesto je lov zakázaný. Vylovujuci  pretekár môže v člne 

vstať na dobu  podobratia ryby. Pri bezvetrí sa nesmú počas  nesmú používať veslá s výnimkou 

pootáčania lode a pretekár dodržiava pravidlo lovu výlučne jemu náležiacej výseči.                                                                                                                                                   

Minimálna vzdialenosť lodí od seba je  30 m.                                                                                                   

Pri nástupe do člnu je vždy pretekár s nižším losovaným číslom tzv. „komandujúci“,  znamená to, že si 



môže zvoliť stranu,  určovať miesto, smer lovu  a dávať pokyny veslujúcemu. Po hodine lovu sa 

komandujúcim  pretekárom stáva druhý pretekár .Ostatné pravidlá sú zhodné s pravidlami LRU 

Mucha. Loviaci sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona č139/2002 Z.z o rybárstve  v znení  

neskorších predpisov ako aj vyhlášky ministerstva životného prostredia zo 17. marca 2006. Od polo 

ostrova Kosa po vtok je zákaz lovu, taktiež bude ohraničený cca 20 metrový úsek pri hrádzi bojkami 

so zákazom lovu. Tréning na trati nie je možný.  

 

Pokyny k smeru lovu: 

V prípade vetra je povolené loviť vždy len v smere vetra.  

Časový harmonogram: 

6.00 – 7.00  prezentácia prihlásených pretekárov 

7.00 – 7.30  zahájenie preteku a   odovzdanie bodovacích lístkov 

7.30 – 8.00  príprava na pretek 

8.00 – 10.00                 1. preteky 

10.00 – 10.30   prestávka na výmenu 

10.30 – 12.30              2. preteky 

12.30 – 14.00   prestávka na obed 

14.00 – 16.00                3. preteky 

16.00 – 17.00     vyhodnotenie výsledkov 

17.30                    vyhlásenie výsledkov a ukončenie preteku 

 

Organizačné pokyny:  

Zraz pretekárov bude  na pláži bufet Pláž  ako minulý rok na  Dubníku 1.  Autom sa dá dostať 

odbočením doprava do zákazu pred hrádzou Dubníka 1. 

Štartovné je 20 eur na osobu uhradiť na číslo účtu: IBAN  SK 12 0900 0000 0000 

4170 4258 nezabudnúť napísať mená pretekárov. Prihlášky posielať e-mail: 

ivan.gavac@gmail.com 

Záchranné vesty dodá usporiadateľ a súťažiaci je povinný ich používať. 

Podložky na sedenie si zabezpečuje každý sám, maximálna výška10 cm 

Obed guláš  bude zabezpečený na mieste. Je potrebné nahlásiť pri prihlasovaní. 

Minimálny počet pretekárov je 30. 

Maximálny počet je 48 pretekárov 

mailto:ivan.gavac@gmail.com


Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zrušenie preteku ak nebude dostatočný počet 

pretekárov. 

Informácie o preteku  podá Ivan Gavač mob.0908 717 948 

Ubytovanie si každý zabezpečuje sám poprípade:                                                                                                   

Združena škola elektrotechnická:  032 7763077 

Penzión šport: 0911 836 333 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

                                                                  

 

 


