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Trout aréna  Aqualand  

 

 

 
  

dátum konania 26.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNADO rybárske potreby 



Organizačný výbor: 

Riaditeľ pretekov:                   Radoslav Lichý 

Garant RADY SRZ:                    Ing. Tomko Peter 

Hlavný rozhodca:             Mgr. Leibiczerová Janka 

Technický vedúci:              Milan Marček 

Bodovacia komisia:        Martina Lichá 

Lekárska služba:                112  

Prezentácia:                       Milan Marček 

Technické informácie: Milan Marček 

Každý pretekár je povinný dodržiavať hygienické predpisy podľa aktuálneho nariadenia Úradu verejného 

zdravotníctva SR, ktoré budú zverejnené  pred pretekmi.  

 Nultý ročník Jazerných pretekov Tornado  v  LRU - Mucha, sú pretekmi podľa ustanovení Pretekárskeho a 
Súťažného poriadku SRZ a jeho doplnkov, LRU – Mucha.  

 Preteky nie sú zaradené do bodovania RSM pre rok 2023. 

 Preteky sa uskutočnia na súkromnom jazere Trout Aréna Aquland 
https://www.google.com/maps/place/BRICK+Bar%26Bowling/@48.7360219,19.1225779,17z/data=!4m6!3m5!1s
0x47153d44d902d0a3:0x54c668fbd3a744b6!8m2!3d48.7360219!4d19.1247666!16s%2Fg%2F11sbj749px 

 Zraz pretekárov je dňa 26.03.2023 pri bufete na jazere 

 Štartovné na pretekára je 30,-€. Platí sa ráno pri prezentácii pretekárov. 

 Zoznam pretekárov je potrebné zaslať na emailovú adresu  rptornado@gmail.com do 17.3.2023 . Prihlasovanie je 

možné od  zverejnenia propozícií na stránke LRU-MUCHA. Poradie prihlásených pretekárov bude tvorené podľa 

skoršieho dátumu respektíve času zaslania prihlášky. V prípade nadmerného prihlásenia účastníkov organizátor  

zverejní štartovaciu listinu po ukončení prihlasovania. Uprednostnení budú registrovaní pretekári LRU-Mucha. 

 Počet pretekárov je obmedzený na 60. 

 Preteká sa podľa súťažných pravidiel SZŠR pre LRU–mucha  a aktuálnych modifikácií pre rok 2023. 
 

 Časový harmonogram pretekov: 

• 5:30 – 6:00       prezentácia a losovanie (s bodovacími preukazmi)  

• 6:00 – 6:15       nástup pretekárov 

• 6:15 – 7:00       príprava na preteky a presun na stanovištia 

• 7:00 – 8:30       I. kolo (vrátane posunu) 

• 8:30 – 8:40       presun na stanovištia 

• 8:45 – 10:15     II. kolo (vrátane posunu) 

• 10:15 – 10:25   presun na stanovištia 

• 10:25 – 11:55   III. kolo (vrátane posunu) 

• 11:55 – 12:05  presun na stanovištia  



• 12:05 – 13:35   IV. kolo (vrátane posunu) 

• 13:35 – 13:45   presun na stanovištia 

• 13:45 – 15:15   V. kolo (vrátane posunu) 

• 15:15 – 15:25  presun na stanovištia 

• 15:25 – 16:55  VI. kolo (vrátane posunu) 

• 17:30                vyhlásenie výsledkov 

 Rotácia v každom kole po 45 minútach 

 Na trati sa vyskytujú pstruh dúhový, pstruh potočný a ďalšie hospodársky menej významné druhy.  

 Bodované ryby, podľa pravidiel LRU - Mucha. 

 Náhradná trať nie je stanovená. Pri zamrznutej pretekárskej trate sa pretek prekladá na náhradný termín. 

 Pretekár preteká na vlastné nebezpečie.  

 Dĺžka podberáku je povolená do 3 metrov. 

 Jazero je rozdelené do 3 sektorov A, B a C. Vyhodnotený bude každý sektor zvlášť.  V každom sektore chytá 10 
pretekárov. To znamená 30 pretekárov chytá a 30 pretekárov ma voľno. Rozhodovanie medzi pretekármi 
prebehne prvý - druhému, druhý - tretiemu ............. 9-10 a 10-9 v tomto poslednom prípade to je obojstranné. 

 Obed je zahrnutý v cene štartovného a prebehne medzi kolami kedy majú pretekári voľno. Bude v areáli 20 
metrov od rybníka. Ďalej je možné občerstvenie ako káva a čaj v bufete. 

 Posun pretekárov prebehne v polovici každého súťažného kola v momente zaznenia zvukového signálu. Od tohto 
momentu MUSÍ pretekár uvoľniť súťažné miesto prichádzajúcemu pretekárovi. O koľko miest sa budú pretekári 
posúvať počas súťažného kola bude určené pri losovaní na základe počtu prihlásených pretekárov.  

 Ubytovanie je možné v Dixon Resort, ktorý sa nachádza v blízkosti jazera, alebo individuálne. 

Vyhodnotenie úlovkov: 

Bodovanie úlovkov bez merania úlovkov. Každý pretekár si dá zmerať a zapísať dĺžku prvej platnej ryby a ďalšej pretekárom 

zvolenej platnej ryby. Platí pre každé kolo. 

Pokyny 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 zapisuje rozhodca každú hodnotiteľnú rybu ako 1 kus s uvedením druhu ryby a to vždy na nový riadok. 

Každý zápis potvrdzuje pretekár svojim podpisom. Pri meraní sa ryba meria v sieťke podberáku pre  zamedzenie 

poškodenia, meranie vykoná rozhodca. 

 

 

 

 


