
Priaznivci športového rybolovu v spolupráci s Mestskou 

organizáciou SRZ Košice 

usporiadajú 
 

 
 
 
 
 
 
 

CASSOVIA CUP 2020 
  

v LRU – plávaná  
 
 

 
 
 
 

v dňoch 
 
 
 

15.08. – 16.08.2020 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Termín konania:  15.08. - 16.08.2020 
 
Miesto konania:    rieka Hornád v mestskej časti Košice – Nad jazerom ( revír 4-

0631-1-1  Hornád č. 1b ) 

 

Účastníci súťaže:        súťaž jednotlivcov 
 
ktorí sa písomne prihlásia do 15.08.2020 telefonicky na číslo.0905 896 153 alebo 
na Facebooku na stránke LRU-P, alebo na stránke Majster východu 
 
Štartovné:       úhrada pri prezentácii vo výške 25 EUR na jednotlivca 
 
  
Organizácia preteku: 
 
Jaroslav Dutko 0905 896 153 
 
 
Technické pokyny: 
 
Preteká sa podľa súťažných pravidiel SZŠR pre LRU – Plávaná a aktuálnych 
modifikácií pre rok 2020.  
Množstvo krmiva rastlinného pôvodu je stanovené na 20 l a množstvo návnad 
živočíšneho pôvodu na 2,5 l ( z toho môže byť max. 0,5 l neposekaných 
hnojákov /dendroben/, max. 1 liter kŕmnej patentky /z toho môže byť ¾ 
krabička malá a ¼ veľká patentka/. Veľká patentka na chytanie bude 
umiestnená v samostatnej najmenšej nádobe z odmernej sady 1/8 l alebo tzv. 
puk.  
Všetci pretekári musia mať pri kontrole živú návnadu pripravenú v sade 
odmerných nádob typu „Sensas“.  
Návnada rastlinného pôvodu musí byť pri kontrole krmiva umiestnená v 
rybárskom vedre so značkami objemu na vnútornej strane.  
Dĺžka prútov je stanovená na 13 m.  
Tá istá dĺžka platí i pre prúty s pohárikmi. 
 
Popis trate:  Hornád č. 1b – za normálnych okolností voda pomaly tečúca, hĺbka 
do 2,5 m, dno bahnité, miestami štrkové . V prípade nepredvídaných okolností 
alebo kalamitného stavu rieky Hornád  bude pretek včas odvolaný.   
 



Výskyt rýb: Mrena severná, Nosáľ sťahovavý, Podustva severná, Jalec hlavatý 

Kapor rybničný, Sumec veľký, Pleskáč veľký a ďalšie hospodársky menej 

významné druhy 

Náhradná trať: nie je určená 
 
Špeciálne pokyny:  
 
z hodnotenia je vylúčená Ploska obyčajná a Ploska pásavá 
 
 
Časový harmonogram: 
 
Sobota 15.08.2020 
 
 
06.00- 07.00  Prezentácia a losovanie 
07.30- 08.00  Presun na stanovište 
08.00- 09.50  Príprava   pretekárov 
09.50- 10.00  Vnadenie 
10.00- 14.00   Pretek  
14.00- 15.30   Váženie, vyhodnotenie   
 
 
Nedeľa  16.08.2020 
 
07.00- 07.30  Losovanie  
07.30- 08.00  Presun na stanovište 
08.00- 09.50  Príprava   pretekárov 
09.50- 10.00  Vnadenie 
10.00- 14.00  Pretek  
14.00- 15.00  Váženie 
15.30              Vyhlásenie výsledkov  
 
Záverečné ustanovenia: 

 
- všetci pretekári súťažia na vlastné nebezpečenstvo 
- preteká sa za každého počasia.  
- v prípade búrky, bude pretek prerušený a bude sa postupovať podľa 

platných súťažných pravidiel LRU-P 
- tréning je možný individuálne  

  


