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43.ročník pretekov 

PODVIHORLATSKÝ POHÁR 
- memoriál Jozefa Podhajeczkého 

 

 

 

v love rýb udicou - plávaná 

štvorčlenných družstiev a jednotlivcov 

podľa medzinárodných pravidiel CIPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Humenné, 23. a 24. jún 2018 
 

Vážení športoví priatelia, rybári! 

 

 

 MsO SRZ Humenné Vás srdečne pozýva na 43. ročník pretekov o Podvihorlatský pohár – 

memoriál Jozefa Podhajeczkého, ktorý sa uskutoční v dňoch  23 a 24. júna 2018 v Humennom. 

 Tieto preteky sa uskutočnia na pretekárskej trati rieky Laborec, v lokalite mestskej časti sídliska 

III., kde sa už v minulosti uskutočnili viaceré medzinárodné preteky, ako aj najvyššie ligové súťaže, 

majstrovstvá národov a SR. 

 Vzhľadom na jedinečnú pretekársku trať, vysokú úroveň organizácie pretekov, dobré zarybnenie, 

bohaté úlovky, ako aj znamenité športové prostredie, vytvorené diváckou kulisou, sú tieto preteky 

obľúbené a vyhľadávané na celom Slovensku ako aj v  zahraničí. 

 Veríme, že sa budete medzi nami dobre cítiť a prajeme Vám čo najlepšie úlovky a výsledky. 

 

 

Jaroslav ALMAŠI 

predseda MsO SRZ Humenné 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preteky o Podvihorlatský pohár 

- memoriál Jozefa Podhajeczkého 

 

 Časový program: 
 

1. pretek 

 

sobota 23. 6. 2018 

06.00 - 07.15   hod. prezentácia, žrebovanie sektorov a poradia 

07.15 - 07.50   hod. nástup družstiev, žrebovanie štartovných čísiel 

07.50 - 09.50   hod. vstup na stanovištia, príprava na pretek 

09.50 - 10.00   hod. vnadenie  

10.00 - 14.00   hod. I. pretek  

14.00 - 15.00   hod. váženie úlovkov  

16.00    hod. zverejnenie výsledkov 1.preteku  

    

 

 

2. pretek 

 

nedeľa  24. 6. 2018 

06.00 - 07.15   hod. prezentácia, žrebovanie sektorov a poradia 



07.15 - 07.50   hod. žrebovanie štartovných čísiel 

07.50 - 09.50   hod. vstup na stanovištia, príprava na pretek 

09.50 - 10.00   hod. vnadenie  

10.00 - 14.00   hod. II. pretek  

14.00 - 15.00   hod. váženie úlovkov  

16.00    hod. nástup pretekárov na vyhlásenie výsledkov,  

odovzdanie cien a ukončenie pretekov  

 

 

 Štáb pretekov: 
 

Riaditeľ pretekov : Jaroslav Almaši 

Hlavný usporiadateľ : Dušan Šanta 

Technický vedúci : Dušan Barna 

Hlavný rozhodca : Ing. Imrich Alezár 

Sektoroví rozhodcovia : Miroslav Pariza, Dušan Hrabec, Michal Danko, 

František Stráňavsky 

Ved. bodovacej komisie : Ing. Imrich Alezár 

 Zdravotné zabezpečenie:         Zabezpečí organizátor, prípadné 112 

 

 

 

 

Technické pokyny 

 

 Zloženie družstiev:  

   Rybárske preteky o Podvihorlatský pohár v love rýb udicou sú organizované pre štvorčlenné 

družstvá a jednotlivcov bez rozdielu veku a pohlavia. Súťaží sa a výsledky budú vyhodnotené 

podľa medzinárodných pravidiel CIPS, pričom zdôrazňujeme potrebu uchovania živých rýb až po 

váženie.  



 

Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečie !!! 
 

 Spôsob hodnotenia súťaže: 

   Súťaž je stanovená ako dvojkolová, pričom sa bude vyhodnocovať súťaž družstiev a súťaž 

jednotlivcov. V súťaži družstiev sa vyhodnotia a cenami odmenia 3 najlepšie družstvá. V súťaži 

jednotlivcov sa vyhodnotia a cenami odmenia najmenej 5 najlepší pretekári bez ohľadu na vek 

a pohlavie.  
 

 Prihlášky: 

Prihlášky na preteky je potrebné zasielať na adresu: 

Slovenský rybársky zväz MsO Humenné, Pugačevova 1380/5, 066 01 Humenné, do 20. júna 2018. 

Alebo telefonicky .   Dušan Šanta  0907 947 812     

 

V prípade nedodržania tohto termínu a pri prihlásení väčšieho počtu 
družstiev ako je kapacita pretekárskej trate, si štáb pretekov vyhradzuje 
právo nepripustiť takéto družstvo na štart. 

Účastnícky poplatok je 80,- EUR za družstvo, alebo 20,- EUR za jednotlivca, ktorý je potrebné zaplatiť pri 
prezentácii. 

 

 Protesty : 

Protesty je možné podávať u hlavného rozhodcu s vkladom 50,- EUR do 60 minút po vyhlásení 

výsledkov. Protesty rieši rozhodcovská komisia. 
 

 Prezentácia : 

Prezentácia  sa uskutoční v priestore pretekárskej trate dňa 23. júna 2018, v čase do 07.15 hod. 
u vedúceho bodovacej komisie. 

 

 Miesto pretekov : 

Preteky sa uskutočnia na pretekárskej trati rieky Laborec v lokalite mestskej časti Sídliska III.,   za každého 
počasia.  

 



Popis povodia : 

Laborec v mieste pretekov má priemernú hĺbku 150-300 cm, mierny prietok, brehy regulované 
a udržiavané, pokryté trávou bez ďalších porastov. Dno je štrkovité s ojedinelým výskytom valúnov. 
V prípade kalamitného stavu Laborca bude pretek včas odvolaný.   

  

TECHNICKE POKYNY: 

Množstvo krmiva rastlinného pôvodu je stanovené na 20 l , množstvo živočišných návnad je stanovené 
na 2,5 l , z toho môže byť max. 0,5 l patentky 

 

 

 

 Tréning : 

Tréning je povolený do  dňa 22. 6. 2018 v čase do 20.00 hod. bez sieťkovania rýb!!! 

 

 

 Výskyt rýb : 

Vyskytujú sa všetky druhy bielych rýb, z ktorých hlavné zastúpenie majú belička, podustva, 

mrena ,nosáľ, jalec a ojedinele kapor, pstruh. 
 

 Ubytovanie : 

Ubytovňa Appetitto Humenné, infolinka 0905440868 recepcia 0915433453 (12 €/os./noc) 

Apartmány Humenné http://www.apartmanyhumenne.sk/ (10-15 €/os./noc) 

Hotel Karpatia,  Tel.:  +421 57 7861 888, +421 57 7861 861 (18 €/os./noc) 

 Stravovanie : 

Je možné v mieste ubytovania alebo na pretekárskej trati. 
 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť!          

S rybárskym pozdravom Petrov zdar! 



  

Výbor MsO SRZ Humenné 

 

 

 



 

43. ročník 
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pohár 


