Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Humennom

propozície bodovaných pohárových pretekov v love rýb udicou na umelú muchu

2. ročník

Podvihorlatské
jazero
Termín konania : 22. 05. 2022
Miesto konania : Vodná nádrž Chlmec, rev. č. 4 – 3300 – 1 – 1
Organizačný výbor :

Štáb pretekov :

• Riaditeľ pretekov

Vladimír Buček

• Garant Rady SRZ

Jozef Gajdoš

• Hlavný rozhodca

Karol Balaďa

• Sektoroví rozhodcovia

Ing. Juraj Platko, Viliam Mikulaško

• Stavba trate

Ján Michalko, Ján Borčík

• Bodovacia komisia

Ing. Ján Kocák, Tomáš Šimeček

Technické pokyny:
Preteká sa podľa pravidiel LRU-M a jeho modifikácii pre r. 2022 spôsobom „Bodovanie úlovkov bez
merania úlovkov“. Každý pretekár chytá všetky 4 kolá. Pretekár si môže dať zmerať a zapísať dĺžku
prvej platnej ryby a ďalšej pretekárom zvolenej platnej ryby (platí pre každé kolo).
Pokyn pre meranie: Pokiaľ chce pretekár hodnotiť ulovenú rybu (bez merania), musí ju podobrať do
podberáku a v ňom ukázať rozhodcovi (ktorý ju potvrdí ako hodnotiteľnú) a v podberáku pustiť späť
do vody, na rybu sa zbytočne nesiaha a nedáva na zem. Do bodovacieho lístka určený rozhodca zapisuje
každú hodnotiteľnú rybu ako 1 kus s uvedením druhu ryby a to vždy na nový riadok. Každý zápis
potvrdzuje svojim podpisom pretekár. Pri meraní sa ryba meria v sieťke podberáku pre zamedzenie
poškodenia, meranie vykoná určený rozhodca. Z dôvodu kamenného násypu rybníka, dĺžka podberáku je
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doporučená min. 2m max. do 3 metrov. Výsledok pretekára bude hodnotený súčtom umiestnení zo
štyroch kôl.

Pretekárska trať :
trať je postavená na vodnej nádrži Chlmec, pri obci Chlmec, plocha nádrže 1,5 ha. Hĺbka vody do 0,8 - 5
metrov.. Brehy sú vysypané lomovým kameňom.

Umiestnenie štábu pretekov:
VN Chlmec
zem. š.írka : 48.894821

zem. dĺžka : 21.941112

Bodovaná ryba :
pstruh dúhový, jalec hlavatý

Náhradná trať :
Nie je určená

Časový
program

Nedeľa 22. 05. 2022
5:30
6:30 Prezentácia
6:30
7:30 Nástup a otvorenie preteku, losovanie, preberanie bodovacích lístkov
7:30
8:00 presun pretekárov na súťažné úseky
8:00
9:15 I. kolo pretekov
9:15
9 :30 presun pretekárov
9:30 10:45 II. kolo pretekov
10:45 11 :00 presun pretekárov
11:00 12:15 III. kolo pretekov
12:15 12:30 presun pretekárov
12:30 13:45 IV. kolo pretekov
13:45 15:00 obed
15:00
vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov

Štartovné :
Podľa uznesenia z rozšíreného zasadania sekcie LRU - Mucha 10,- EUR.
Bodovací lístok nahrádza hosťovacie denné povolenie.
Prihlášky registrovaných pretekárov je potrebné poslať do 13.5. 2022 na adresu:
Ing. Ján Michalko, Hažín nad Cirochou 187, 067 83 Kamenica nad Cirochou, alebo mailom na adresu
ing.jan.michalko@gmail.com. Prijatie prihlášky mailom spätne potvrdzujeme.
Po 13. 5. 2022 budú zaradzovaní na štartovú listinu aj neregistrovaní pretekári. Na prihláške uviesť
kontaktné telefónne číslo! Uzávierka prihlášok na pretek je 16.5.2022.. Počet pretekárov je
limitovaný na 48 a uprednostnení budú pretekári prihlásení na oba humenské preteky. Na štartovú
listinu bude prihlásený pretekár zapísaný až po úhrade štartovného.
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Štartovné je možné uhradiť šekom na adresu Ing. Ján Michalko, Hažín nad Cirochou 187, 067 83
Kamenica nad Cirochou, alebo na bankový účet SLSP, IBAN SK8609000000000086814813, VS
210522. Do správy pre prijímateľa uviesť mená pretekárov! Štartovná listina bude zverejnená na FB
stránke.
Pretekár, ktorý neohlási zrušenie svojej účasti do 19.5.2022, stráca nárok na vrátenie štartovného.

Obed :
v priestoroch štábu pretekov

Záverečné ustanovenia :
•
•
•
•

•

všetci pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť, preteká sa za každého počasia
za pretekárov neprítomných na žrebovaní bude žrebovať v ich mene hlavný rozhodca
tréning súťažiacich na pretekárskej trati nie je možný
lacné ubytovanie je možné zabezpečiť individuálnou cestou:
Penzión Proxima tel. : 0905 513 023
Apartmány Humenné http://www.apartmanyhumenne.sk/
Hotel Karpatia, Tel.: +421 57 7861 888, +421 57 7861 861
kontaktné telefónne čísla: 0905 504 396 Ján Michalko

Prajeme veľa úspechov.
Odbor športovej činnosti pri MsO SRZ Humenné

