RYBÁRSKY SPRAVODAJ
Február 2015

- Prečo si nervózny?
- Lebo chytám ryby.
- Ale ja som počula, že to upokojuje.
- To áno, ale nie bez rybárskeho lístka...

Výdaj povolení na rok 2015
5.
6.
7.
8.
9.

14.02.2015
22.02.2015
07.03.2015
15.03.2015
28.03.2015

13oo – 17oo hod.
09oo – 13oo hod.
13oo – 17oo hod.
09oo – 13oo hod.
09oo – 13oo hod.

Reštaurácia ŠPULKA
ZŠ, Komenského ulica 33
Reštaurácia ŠPULKA
ZŠ, Komenského ulica 33
ZŠ, Komenského ulica 33

Upozornenie: Toto sú všetky výdajné termíny! Nenechávajte si platenie
členského a nákup povoleniek na posledný chvíľu. V jednom termíne
musíme vybaviť okolo 100 členov.

Dňom 28.03.2015 výdaj povolení končí!
Členské príspevky
Členské príspevky je možné uhradiť iba pri výdaji povoleniek,
NAJNESKORŠIE DO 31.3.2015. V prípade nezaplatenia členského
príspevku v stanovenom termíne členovi zaniká členstvo v SRZ.
Brigády v roku 2015
V roku 2015 plánuje MO SRZ tieto brigády:
1. Kaprový revír MO SRZ: 21.03.2015
11.04.2015
02.05.2015
00
 Zraz brigádnikov o 7 hodine pri lodi.
 Plánované práce - čistenie brehov kaprového revíru od mosta po
Skalkový potok, prerieďovanie vŕbového porastu okolo bazénu.
2. Čistenie brehov Oravskej priehrady: 23.05.2015
00
 Zraz brigádnikov o 7 hodine na parkovisku pod kostolom v
Námestove.
 Plánované práce - čistenie brehov Oravskej priehrady.

Aktív rybárskej stráže
Aktív rybárskej stráže sa bude konať dňa 09.04.2015 o 16 oo hodine
v Rybárskom dome.
Plán zarybňovania v roku 2015
Druh ryby
Povinné zarybnenie
kapor trojročný
250 kg
šťuka roček
0
podustva
10 000 ks
pstruh potočný ročný
10 000 ks
pstruh potočný štvrťročný
0
pstruh dúhový dvojročný
0
lipeň ročný
6 500 ks
mrena ročná
0
mieň ročný
0
hlavátka
100 ks
Celkové plánované násady:

Plán
Cena [€]
800 kg
1 950
400 kg
3 200
40 000 ks
5 600
15 000 ks
3 000
30 000 ks
2 500
1 000 kg
4 000
12 000 ks
5 000
1 000 ks
800
500 ks
250
40 kg
800
27 100

Vyhodnotenie zarybňovania v roku 2014
Druh ryby

Plán

kapor trojročný
800 kg
šťuka jednoročná
400 kg
podustva jednoročná
40 000 ks
pstruh potočný ročný
10 000 ks
pstruh potočný štvrťročný 30 000 ks
pstruh dúhový dvojročný
1 000 kg
lipeň ročný
12 000 ks
hlavátka dvojročná
40 kg
kapor K2
0 kg
Celkové plánované násady:

Skutočnosť

Cena [€]

900 kg
300 kg
53 300 ks
39 000 ks
30 000 ks
1 000 kg
4 000 ks
40 kg
843 kg

2 160,00
2 628,00
5 756,40
5 534,10
1 800,00
3 504,00

Zdarma z
RADY [€]

4. Riečka:
25.04.2015
00
 Zraz účastníkov o 7 hodine pri moste ponad štátnu cestu.
 Plánované práce - stavba kaskád.
5. Rybársky dom: termíny po dohode so správcom Rybárskeho domu.
(p. JAŠURA Peter – 0948 774 512 - informovať sa osobne).
Okrem týchto brigád je možné organizovať brigády na úpravu revírov v
jednotlivých obciach (Hruštín, Babín, Lokca, Oravská Jasenica,
Krušetnica, Zákamenné, Vavrečka, Bobrov, Zubrohlava).
Termín a rozsah prác je ale potrebné vopred konzultovať a odsúhlasiť
s hospodárom p. Dušanom PINDJAKOM - 0910 674 084 alebo s
vedúcim brigád p. Ľudovítom PLANETOM - 0903 535 175.
Pri nedodržaní tejto podmienky brigáda účastníkom priznaná nebude.
UPOZORNENIE: Pozvánky na brigády nebudú posielané!

616,00
796,00
22 178,50

3. Lomnica: 16.05.2015
00
 Zraz účastníkov o 7 hodine na konci obce Lomná pri potoku.
 Plánované práce – čistenie a úprava brehov, budovanie kaskád.

1 813,00
2 429,00

Celková hodnota zakúpených násad je 22 178,50 €, hodnota násad z Rady
2 429,00 €. Násady zdarma z Rady sú za poskytnutie revíru číslo 3-00701-1 a 3-0080-5-1 do celozväzovej povolenky.

Na brigády príďte vo vhodnej obuvi a obleku. Prineste si potrebné
náradie - podľa charakteru plánovaných prác (krompáč, sekera, pílka,
mačeta, rýľ a podobne) a pracovné rukavice.
Športový deň rybárov MO SRZ


Termín konania:

deti
02.05.2015
dospelí 03.05.2015
 Miesto konania: vodná nádrž pod loďou Roháče (pod autobusovým
nástupišťom).
00
 Zraz účastníkov je o 7 hodine pri lodi. V prípade nízkej hladiny
vody v Oravskej priehrade sa budú preteky konať pod benzínovou
čerpacou stanicou Slovnaft.






Povolený je lov na jednu udicu. Vnadenie je povolené - začiatok
5 minút pred pretekom. Zakázaný je lov na prívlač a rybku.
Súťaže sa môžu zúčastniť členovia MO SRZ Námestovo a deti
registrované v rybárskych krúžkoch MO SRZ Námestovo.
Dĺžka preteku: dospelí - 3 hodiny
deti
- 2 hodiny.
Hodnotenie úlovkov: zadefinované bude pred začiatkom pretekov.
Po ukončení súťaže bude podaný guláš.

Zraz účastníkov o 6 00 hodine pri lodi, alebo pod benzínovou čerpacou
stanicou Slovnaft, podľa stavu hladiny vody.
Prihlášky do súťaže možno podať najneskôr do 25.04.2015 vedúcemu
pre športovú činnosť Mgr. Ivanovi VELJAČIKOVI - 0905 795 564

UPOZORNENIE: Pozvánky na športový deň nebudú posielané!
Účasť na športovom dni je na vlastnú zodpovednosť!

Školenie
Skúšky

1. Preteky detí LRU - plávaná:
Účasť na pretekoch je podmienená vekom do 14 rokov a členstvom v
rybárskych krúžkoch.
Termíny pretekov:

I. kolo 09.05.2015
II. kolo 23.05.2015

Zraz účastníkov bude pri lodi, alebo pod benzínovou čerpacou stanicou
Slovnaft, podľa stavu hladiny vody, o 8 oo hodine. Povolený lov na
plávanú s jedným prútom. Množstvo krmiva, nástrah a návnad nie je
obmedzené. Pred pretekom budú vyhlásené druhy rýb, ktoré budú
bodované a ktoré si pretekár bude môcť ponechať.
Účasť len v sprievode vedúcich krúžkov alebo rodičov, ktorí
zodpovedajú za bezpečnosť.
2. Oravské rybárske preteky LRU – plávaná
Súťaž trojčlenných družstiev v LRU - plávaná za účasti družstiev z MO
SRZ v Dolnom Kubíne a Trstenej.


Termíny pretekov:

Školenie a skúšky nových členov
15.03.2015 o 9 00 hodine v ZŠ, Komenského ulica 33
29.03.2015 o 9 00 hodine v ZŠ, Komenského ulica 33

Úlovok roka

Preteky



UPOZORNENIE: Pozvánky na preteky nebudú posielané!

1. kolo 26.04.2015
2. kolo 10.05.2015
3. kolo 24.05.2015

Do súťaže o úlovok roka boli podané nasledovné prihlášky:


Dospelí a mládež

Meno
HRÍŇ Marián
HRÍŇ Dávid

Úlovok
sumec veľký
zubáč veľkoústy

MOKOŠÁK Matej

šťuka severná

PASTÝR Dalibor

šťuka severná



Hmotnosť [g]
44 500
3 225

Počet bodov
44 500
3 225

Odznak
zlatý
---

14 200

14 200

bronzový

12 000

12 000

bronzový

Deti - Žiadna prihláška

Dohoda o vzájomnej návštevnosti revírov
V roku 2015 platí dohoda o vzájomnej návštevnosti revírov medzi
MO SRZ Námestovo, MO SRZ Dolný Kubín a MO SRZ Trstená.
Bezplatné povolenky Vám budú vydané pri výdaji povoleniek.
Podmienkou je vlastníctvo miestnej alebo celozväzovej povolenky.
Podrobnejšie informácie ako aj celé znenie Dohody nájdete na našej
webovej stránke http://www.mosrznamestovo.sk.
Členská schôdza
Členská schôdza MO SRZ sa uskutoční dňa 01.03.2015 o 08 30 hodine
v Dome kultúry v Námestove.

