
Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Vranov n. T. 

u s p o r i a d a 

12. ročník preteku dvojčlenných družstiev v LRU – plávaná 

podľa pravidiel CIPS 

o Putovný pohár predsedu MO SRZ vo Vranove n. T. 

 

Preteky sa konajú: 24. augusta 2014 – nedeľa na VN „BOR“ Tovarné  

Organizačný výbor: Riaditeľ preteku        - Ing. Dušan Mati 

Technický vedúci      - Dušan Pyreň 

Hlavný rozhodca       - Andrej Dravecký 

   Sektoroví rozhod.     - zabezpečí MO SRZ 

   Bodovacia komisia    - zabezpečí MO SRZ 
 

Časový harmonogram: 7.00 –   7.30 h          prezentácia 

   7.30 –   8.00 h          nástup, losovanie  

   8.00 –   09.50 h        príprava 

   9.50–  10.00 h        kŕmenie 

   10.00 –   14.00 h      pretek 

   15.00                      vyhodnotenie, vyhlásenie výsledkov 

Technické pokyny: 

- preteky sa konajú za každého počasia 
- každý pretekár súťaži na vlastné nebezpečenstvo 
- hodnotenie pretekov sa uskutoční podľa pravidiel CIPS 
- hodnotia sa všetky druhy ulovených rýb mimo úhora  
- zloženie dvojčlenných družstiev je bez obmedzenia veku a pohlavia 
- množstvo krmiva rastlinného pôvodu je stanovené na 17 litrov a max. 
-     2,5 litra živej nástrahy (bez patentky !!!) 

Popis trate: 

breh – regulovaný, panelový s trávnatým porastom 

voda – stojatá s hĺbkou od 1 – 4 m 

ryby – všetky druhy nížinných rýb, prevláda belica, plotica, kapor, karas 

Trať ja obmedzená na 16 dvojčlenných družstiev. 

 

Prístup k trati: 

Hlavná cesta smer Vranov n. T. – Humenné, v obci Tovarné (pri krčme),  

Odbočka na obec Štefanovce. Trať je približne 2 km od križovatky. 

 



Protesty: 

Protesty je možné podať u hlavného rozhodcu s vkladom 20 euro do 15 min.  

po vyhlásení výsledkov. Protesty rieši hlavný rozhodca s vedúcimi družstiev. 

 

Účastnícky poplatok: 

Poplatok 20 euro za družstvo sa platí pri prezentácii. 

Prihlášky: 

Prihlášky na pretek je potrebné telefonicky nahlásiť  

Dušan Pyreň     t. č.  0918 403 676 

  

Prezentácia: 

Prezentácia sa uskutoční dňa 24. 08. 2014 od 7.00 do 7.30 h na hrádzi rybníka. 

 

Stravovanie a občerstvenie: 

Zabezpečené pre všetkých pretekárov priamo na trati. 

 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

S pozdravom 

Petrov zdar! 

Výbor MO SRZ Vranov n. T. 

 


