
       

 
 

 
 

ZEBCO CUP 2018 
 

PRETEK JUNIOROV V PRÍVLAČI 

28.4.2018 

štrkovisko VEREŠVÁRSKA BAŇA 
 

 

                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termín konania :      28.4.2018 (sobota) 

 

Miesto konania :   Verešvárska Baňa, Červeník 

 

Prihlášky:  Uzávierka prihlášok je 20.4.2018! (mailom na adresu: pretekyprivlac@gmail.com ) 

V prípade že sa prihlásený pretekár nemôže zúčastniť, je potrebné o tom upovedomiť organizátora 

mailom. 

Štartovať môžu len prihlásený pretekári a štartovné sa neplatí 

 

Kategórie: U-10 (deti ročník narodenia 2007 a mladší), U-14 (deti ročník narodenia 2003-2006) 

U-18 (ročník narodenia 1999-2002) 

 

Organizátori:  

Rybárske združenie - Verešvárska Baňa Červeník 

SPORTS s.r.o. – sponzor pretekov (www.sports.sk) 

DRK JAROSLAVA HELERA 

ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉ HO RYBOLOVU, 

 

Organizačný štáb : 

Riaditeľ pretekov:  Šimunič Pavol 

Garant pretekov:                    Heler Jaroslav 

Hlavný rozhodca:          Predný Pavol 

Rozhodcovia:               Patrik Predný, Maxim Humaj, Peter Suchý, Heler Jaroslav 

Technický vedúci:               Valentovič Roman 

Bodovacia komisia:              rozhodcovia + technický vedúci 

Zdravotné zabezpečenie:  telefonicky na čísle 112 

  

Sponzor preteku je firma SPORTS  s.r.o 
 

Časový  harmonogram pretekov:  

7:00 – 7:15 zraz a registrácia pretekárov  

7:15 - losovanie, sľub pretekárov 

7:40 - štart z vyznačeného bodu na trati, a príprava na preteky 

8:15-9:00 – 1.kolo, každé kolo bude zahájené a ukončené zvukovým znamením 

9:00-9:15 - zraz na vyznačenom bode, odovzdanie bodovačiek 

9:15-9:30- štart z vyznačeného bodu na trati 

9:30-10:15 – 2. kolo 

10:15-10:30 - zraz na vyznačenom bode, odovzdanie bodovačiek 

10:30-10:45- štart z vyznačeného bodu na trati 

10:45-11:30 – 3. kolo 

11:30-11:45 - zraz na vyznačenom bode, odovzdanie bodovačiek 

11:45-12:00 - štart z vyznačeného bodu na trati 

12:00-12:45 – 4.kolo 

12:45-13:00 – odovzdanie bodovačiek z posledného preteku 

cca o 13:00 vyhodnotenie pretekov 

 

PRAVIDLÁ: 

Preteká sa podľa upravených pravidiel pre LRU prívlač. 

Losovanie: Pretekári si losujú poradie v akom odchádzajú z určeného miesta na trať, kde si vyberú 

akékoľvek vyznačené voľné miesto na lov. Na trati bude vyznačených viac miest a pretekár si môže 

počas kola miesta lovu meniť. Po skončení preteku odovzdajú bodovačku na určenom mieste 

a v stanovenom čase na pokyn rozhodcu odchádzajú na trať do ďalšieho kola. Pretekára pred sebou 

môžu predbehnúť! Poradie štartu sa mení podľa počtu pretekárov. 

Povolený prút a vybavenie: rybárska udica s očkami do 280 cm dĺžky s vrhacím navijakom alebo 

multiplikátorom. Rybársky silon alebo spletaná šnúra.  Umelá nástraha, marmiška, twister, ripper, 

wobler, blyskáč, jig... Háčiky bez protihrotov, alebo protihrotmi. Záťaž musí byť súčasťou nástrahy! 

Pretekárska trať: Pretekárske miesta sú označené tak, že sa loví hneď alebo nad vyznačeným číslom.  

mailto:pretekyprivlac@gmail.com
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Do pretekárskeho miesta počas preteku nesmie vstupovať okrem pretekára, prípadne osoby 

vykonávajúcej foto a video dokumentáciu nikto iný. 

Povinná výbava: Všetci účastníci pretekov musia mať uvoľňovač háčikov a podberák. 
Zakázané spôsoby a nástrahy: Zákaz lovu na háčiky s protihrotmi. 

Zákaz používať živé nástrahy, nástrahy s perím, ikry a cesto.  

Zákaz kŕmenia a hádzania rukou alebo strieľania prakom čohokoľvek do vody. Zákaz brodenia.  

Zákaz používať sbirolino, bočného nádväzca a peria. 

Pri porušení zákazov nasleduje okamžitá diskvalifikácia.  

Uznávané úlovky: Ryba musí byť zaseknutá v hlavovej časti, ohraničenej líniou žiabrových oblúkov a 

prsných plutiev. Ryba sa považuje za ulovenú ak je mimo vodnú hladinu v podberáku, v okamihu 

zaznenia signálu koniec lovu, nie počas jeho trvania. 

Zaobchádzania s rybou: pri zdolávaní musí byť ryba vylovená podberákom. 

Hodnotenie, bodovanie: Pretek sa pozostáva zo štyroch 45 minútových kôl.  

Každá ulovená ryba = 1bod.   

Každé kolo sa vyhodnocuje zvlášť a víťazí pretekár s najväčším počtom bodov.  

Za umiestnenie v kole získa pretekár bodové hodnotenie, rovnajúce sa číslu jeho umiestnenia 1.miesto= 

1 bod... 

Ak viacerí pretekári dosiahnu rovnaký počet bodov, dostanú poradie rovnajúce sa aritmetickému 

priemeru. Víťazom celého preteku sa stáva pretekár s najnižším súčtom umiestnení zo štyroch  kôl. V 

prípade rovnosti rozhoduje celkový počet ulovených rýb a v prípade rovnakého počtu, dátum narodenia, 

v prospech mladšieho pretekára. 

Práva a povinnosti účastníkov súťaže 
Účastníci pretekov, sa týchto pretekov zúčastňujú na svoje vlastné nebezpečenstvo, spolu so 

sprevádzajúcou dospelou osobou a za svoje správanie a konanie nesú svoju plnú osobnú zodpovednosť. 

 

Všetci pretekári štartujúcich na pretekoch sú povinní zúčastniť sa vyhlasovania výsledkov. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

PRIHLÁŠKA:   ZEBCO CUP 2018  
 

Meno a priezvisko pretekára:                                                            Dátum  narodenia:      

 

Adresa trvalého bydliska:  

 

Základná organizácia SRZ v:  

 

E-mail:                                                                          Číslo tel.: 

 

Kategória:            U- .................. 

U-10 (deti ročník narodenia 2007 a mladší), U-14 (deti ročník narodenia 2003-2006) 

U-18 (ročník narodenia 1999-2002) 

 

E-mail:                                                                                Číslo tel.:  

 

Ja ..................................................... svojim podpisom súhlasím s účasťou pretekára 

a zaväzujem sa, že počas pretekoch ho bude sprevádzať osoba nad 18 rokov.  

Zároveň súhlasím so spracovaním osobných údajov v súvislosti s prihláškou do súťaže, a foto 

a videodokumentáciou z preteku. 

 

 

Dátum:               Podpis:    

 

Prihlášku zašlite (nie propozicie): mailom na adresu: pretekyprivlac@gmail.com 

                            poštou na adresu: Heler Jaroslav, A. Trajana 4834/23, 921 01 Piešťany 

Prípadne ďalšie info na 0905640287 



 


