
Kaprový 48 hodinový maratón 

 

Výbor MO SRZ Sečovce usporadúva preteky Kaprový 48 hodinový maratón. 

Časový priebehu pretekov :  

Prihlasovanie na preteky je do 27.8.2020 do 17:00 h. 

28.8.2020 :  16:00 -16:30 h - príchod a prezentácia pretekárov 

                    16:30- 17:00 h  - privítanie pretekárov, oboznámenie sa  

                    s pravidlami súťaže, losovanie a obsadenie lovných miest 

                    17:00 h - štart pretekov 

30.8.2020 :  17:00 h - ukončenie pretekov 

                    17:30 h - vyhodnotenie pretekov, ocenenie víťazov 

 

Účasť na pretekoch : 

Pretekov sa môžu zúčastniť výlučne členovia MO SRZ Sečovce s platným 

rybárskym lístkom a platným povolením na lov rýb pre príslušný rok. 

Pretekárske družstvá sú zložené z dvoch členov MO SRZ Sečovce, kde 

podmienkou je aby aspoň jeden člen dovŕšil v deň registrácie 18 rokov. 

Pretekárske družstvo je povinné dostaviť sa k prezentácii kde je potrebná účasť 

aspoň jedného člena družstva a zaplatiť štartovné vo výške 20 €  za súťažný tím. 

Súťažné stanovište : 

Súťažiaci si súťažné stanovištia žrebujú. Stanovištia sú od seba vzdialené 

minimálne 10 metrov a sú označené tabuľkou s daným číslom sektoru na brehu. 

Súťažiacim je povolené postaviť si v priestore sektoru stan, prístrešok alebo 

bivak. Je prísne zakázané vymieňať si vyžrebované sektory medzi súťažiacimi. 

Čas pretekov :  

Preteky trvajú 48 hodín . Začiatok pretekov je 28.8.2020 v čase 17:00 hod. 

a končia 30.8.2020 v čase 17:00 hod. Súťaž prebieha za každého počasia. 

V prípade veľmi zlých poveternostných podmienok si organizátor vyhradzuje 

právo na prerušenie alebo na predčasné ukončenie pretekov. V prípade 

predčasného ukončenia je platné konečné umiestnenie v čase prerušenia 

pretekov. 



 

Spôsob lovu:  

Každý pretekár môže loviť na dva prúty spôsobom lovu na ťažko prípadne na 

plávanú. Povolené je používať jednoháčiky a maximálne dva nádväzce s 

jednoháčikom. Feederová technika je povolená. Lov na živú alebo mŕtvu rybku  

a lov prívlačou je zakázaný. Úmyselné podsekávanie rýb je zakázané. Množstvo 

návnady a kŕmenia nie je obmedzené. Je zakázané vnadenie zo susedných 

sektorov. Zdolávanie úlovku je možné po dohode so susedným tímom aj 

v sektore susedného tímu. Použitie zavážacích lodiek a člnov nie je povolené. 

Zakrmovanie je možné spombou, raketou alebo kobrou. 

Úlovky :  

Bodovaným úlovkom je kapor a amur s najmenšou lovnou mierou t.j. kapor 

40cm a amur 60 cm. Úlovky ktoré nemajú najmenšiu lovnú mieru nie sú 

bodované a súťažiaci ich musia s najväčšou opatrnosťou pustiť späť do vody.  

Bodované úlovky sa prechovávajú v rybárskych sieťkach s min dĺžkou 3 metre  

( tunel ) prípadne v prechovávacích sakoch.  Povinnou výbavou súťažného tímu 

je rybárska podložka , podberák a dezinfekcia na ošetrenie rýb. Súťažný tím je 

povinný používať podberák, podložku a dezinfekciu.  

Váženie úlovkov:  

Váženie úlovkov bude prebiehať priebežne v lovných sektoroch súťažných 

tímov rozhodcami. Je zakázané premiestňovať sa s úlovkami k váženiu 

a vymieňať si úlovky medzi súťažiacimi. Po odvážení rozhodcovia zapíšu počet 

úlovkov a hmotnosť do tabuľky. Súťažiaci svojím podpisom potvrdzuje pravosť 

zapísaných údajov. Odvážené a zapísané úlovky je súťažiaci povinný 

s najväčšou opatrnosťou pustiť späť do vody. Privlastnenie si úlovku nie je 

povolené. 

 Použité signály :  

1. Signál – 5 minút do začiatku preteku, možnosť začať zakrmovať  

2. Signál  - začiatok preteku 

3.  Signál – 5 minút do konca preteku  

4. Signál – koniec preteku 

Všeobecné ustanovenia:  

Každý pretekár preteká na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor neručí za 

výbavu, výstroj a majetok súťažiacich. Množstvo krmiva a kŕmenie je 

neobmedzené kŕmnymi peletami, boilies, partiklom a krmivom. Súťažiaci sú 



povinní rozhodcom umožniť prehliadku nástrah a koncových nádväzcov. Tím 

môže byť vylúčený ak vyniesol rybu zo svojho sektoru alebo ju odovzdal inému 

súťažnému tímu. Pretekár sa smie vzdialiť z miesta konania pretekov iba v 

nevyhnutných prípadoch. O vzdialení sa upovedomí rozhodcu a prúty je 

povinný vytiahnuť. V prípade, že opustí pretekárske stanovište autom, návrat je 

povinný oznámiť rozhodcovi a na vyzvanie ukázať úložný priestor auta. Doba 

opustenia stanovišťa je maximálne po dobu 2 hodín. Počas celých pretekov musí 

zostať na stanovišti minimálne jeden pretekár zo súťažného družstva. V prípade, 

že stanovište budú chcieť opustiť obaja pretekári, musia stiahnuť všetky prúty z 

vody. V prípade, že jeden z pretekárov musí zo súťaže odísť, v súťaži môže 

pokračovať iba druhý člen súťažného tímu, ale len s použitím maximálne dvoch 

prútov.  

Ryby zaseknuté pred záverečným signálom súťaže musia byť zdolané do 10 

minút od skončenia pretekov, inak nebudú uznané. Pri konečnom vyhodnotení 

sa počíta súčet hmotnosti ulovených rýb. Pri rovnosti hmotností rozhoduje 

množstvo ulovených rýb.  

Každý pretekár po skončení pretekov poupratuje svoje stanovište a odpad 

zoberie so sebou. Prípadné protesty proti rozhodnutiu rozhodcu, prípadne 

výsledkovej listine, je možné podať maximálne do jednej hodiny od vydania 

rozhodnutia, alebo vyhlásenia výsledkov. Vstup iných osôb a áut do priestoru 

vyhradeného pre súťažný tím, je zakázaný. Vstup iných osôb do sektoru môže 

povoliť iba rozhodca. Tento zákaz neplatí pre organizačný výbor a rozhodcov.  

Každý súťažiaci je povinný riadiť sa Zákonom o rybárstve č. 216/2018 Z.z., ako 

aj Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa 

vykonáva zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. V 

prípade hrubého porušenia pravidiel pretekov (nadmerné požitie alkoholu, 

neuposlúchnutie pokynov rozhodcu, obťažovanie susediaceho tímu 

neprimeraným spôsobom) má organizátor právo takýto tím vylúčiť zo súťaže. 

Pri odstúpení, alebo ukončení súťaže z akéhokoľvek dôvodu sa po vylosovaní 

súťažných priestorov registračný poplatok nevracia. 

Ocenené budú prvé tri víťazné tímy. Zvláštnou cenou výboru MO SRZ Sečovce 

bude ocenený súťažiaci, ktorý počas maratónu uloví najväčší úlovok kapra alebo 

amura v kg. 

 Tieto súťažné pravidlá boli odsúhlasené VČS MO SRZ Sečovce. 

 


