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PROPOZÍCIE K PRETEKOM V LOVE RÝB UDICOU – PLÁVANÁ. 

 
1. Spôsob vykonania pretekov a čas pretekov 

Pretek má dobu trvania 3 hodiny / u detí 2 hod. /. V prípade prerušenia v dôsledku vyššej moci 

/napr. búrka/ bude pretek uznaný za platný, ak trval najmenej 1 hodinu. 

 

2. Krmivo a návnada 

Krmivo a návnada musia byť zložené z prírodných substancií. Krmivo pred prvým signálom 

nesmie byť pripravené v guličkách, ale môže byť vo vlhkom stave. Množstvo je neobmedzené. 

Množstvo návnad živočíšneho pôvodu je neobmedzené. 

 

3. Udica a platné úlovky  

Udica musí byť vybavená plavákom a jednoduchým háčikom, ktorého veľkosť nie je stanovená. 

Zaťaženie udice olovkom nesmie prekročiť nosnosť plaváka. Ryba náhodne zaseknutá mimo 

tlamu sa počíta za platný úlovok. Je zakázané úmyselné podsekávanie rýb.  

Je zakázané používať ako nástrahu umelé mušky, živé alebo mŕtve rybky a ikry, ako i udicu bez 

rybárskeho prútu. Je zakázané loviť bez plaváka. 

 

4. Používané signály 

 1. signál  - po tomto signále môžu pretekári vstúpiť do svojho vyžrebovaného 

pretekárskeho úseku a začať si svoje náradie zostavovať, merať hĺbku vody, 

pripravovať krmivo a vložiť sieťku na úlovky do vody. 

 

 2. signál – je vyslaný 5 min. pred začiatkom lovu. V tom čase môžu pretekári 

kŕmiť /vnadiť/, podľa svojho uváženia.  

 

 3. signál -  Znamená začiatok vlastného preteku. Počas preteku môže pretekár 

využívať iba ľahké kŕmenie jednou rukou, alebo za pomoci katapultu – praku 

ovládaného oboma rukami. 

 

 4. signál – oznamuje pretekárom, že do skončenia preteku zostáva 5 minút. 

 

 5. signál – oznamuje koniec preteku. Po tomto signále sa nezapočítavajú žiadne 

úlovky mimo tých, ktoré boli so zaznením signálu zdolané t.j. boli v moci 

pretekára – úplne von z vody.    

 

5. Úlovky 

Ulovená ryba musí byť uložená v sieťke s malými očkami s minimálne dvoma                                            

kruhmi. V priebehu preteku musí ležať vo vode. Žiadny iný prostriedok pre uchovanie živých 

rýb nie je dovolený. Pretekári sú povinní uchovať všetky úlovky živé! 

 

6. Množstvo rybárskych prútov 

Počas pretekov je dovolené rozostaviť ľubovoľné množstvo prútov. Lov môže byť 

uskutočňovaný len jedným z nich. 

 

7. Použitie podberáku 

Pri vylovovaní podberák môže použiť len samotný pretekár. 
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8. Prijímanie pomoci 

Pretekár nesmie prijať od nikoho žiadnu pomoc okrem podania občerstvenia!!! 

Počas preteku je súťažiacim zakázané opustiť lovné miesto a tak isto je komukoľvek zakázaný 

vstup do lovných sektorov, s výnimkou rozhodcov. 

 

 

9. Váženie úlovku 

Váženie úlovkov sa vykonáva v sektoroch 

 

10. Postup pri vážení 

Sieťka s úlovkami musí ostať vo vode, až do príchodu  rozhodcov, ktorí vykonávajú váženie. 

Ryby sa odvážia a spočítajú. V prípade, že sa súťaž koná po 15.5., pretekár si po zvážení môže 

ponechať 2 kusy kapra, ktoré ale musia mať lovnú mieru. Žiadne iné ryby si pretekár nemôže 

ponechať. 

 

11. Prítomnosť pretekára pri vážení 

Pretekár musí byť prítomný pri vážení. Je povinný kontrolovať hmotnosť svojich úlovkov. Po 

zvážení pretekár zistenú hmotnosť potvrdzuje svojim podpisom. Po podpísaní pretekárom sa 

žiadne sťažnosti vzhľadom k hmotnosti a počtu rýb nepríjimajú. 

 

12. Hodnotenie súťažiacich 
Poradie pretekárov sa určuje podľa hmotnosti ulovených rýb. Pokiaľ by dvaja, alebo viac 

pretekárov malo rovnakú hmotnosť úlovkov, rozhoduje ich počet.   

 

13. Sankcie  

Napomenutie   –  udeľuje sa pri porušení článkov 2,4,5,7,8. 

Diskvalifikácia -  pretekár bude diskvalifikovaný za porušenie článku 3.  

Taktiež bude diskvalifikovaný , ak dostane druhé napomenutie za porušenie článkov 2,4,5,7,8. 

Diskvalifikovaný pretekár nemá nárok na vrátenie štartovného. 

 

14. Povinnosti účastníkov pretekov 

Každý účastník je povinný čo najprísnejšie dodržiavať pravidlá súťaže. 

Pretekov sa môže zúčastniť len člen MO SRZ Sečovce s platným Povolením na rybolov 

a Rybárskym lístkom. 

Každý pretekár sa zúčastňuje na príprave a priebehu súťaže na vlastnú zodpovednosť. 
 

 

15. Opravné prostriedky 

Všetky protesty musia byť podané do 30 minút po vykonaní pretekov hlavnému rozhodcovi 

a musia byť odovzdané písomne s vkladom 10 €. V prípade opodstatnenosti protestu bude vklad 

vrátený, v opačnom prípade vklad prepadá v prospech usporiadateľa. 

 

16. Osobitné ustanovenia: 

Výhry ktoré prevýšia hodnotu 165,97 € s DPH podliehajú zdaňovaniu cien a výhier, ktoré sa 

považujú za ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. i a §9 ods. 2 písm. m zákona č. 565/2003 Z.z. 

o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a § 10, ods.1 písm. d. zákona č. 580/2004 Z.z 

o zdravotnom poistení. 

 

17.Tieto súťažné pravidlá sú vypracované na základe medzinárodných pravidiel FIPS/ED 

schválených v Bologni 23.11.1996. 

Boli schválené RADOU SRZ 7.3.1998 a platia od 1.1.1998. 

 

 


