
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu  

v Kysuckom Novom Meste spoločne s Muškárskym klubom Kysuca, 

Klubom prívlače pri MO SRZ Kysucké Nové Mesto 

 

vás pozývajú na  

10.ročník kombinovaného preteku detí v love rýb na umelú 

mušku a prívlač 

 

 

 

 
  



Propozície preteku 

 

Termín konania: 28.mája 2022 (sobota) 

  

Miesto konania : Pstruhový  rybník Ochodnica 

 
 

Organizačný výbor :   

• Riaditeľ pretekov Dušan Jaššo  

• Garant MO SRZ Marián Smetana 

• Technický vedúci Peter Smetana 

• Rozhodcovia  Členovia MKK a  Klubu prívlače 

• Zdravotné zabezpečenie  Poliklinika Kysucké Nové Mesto 

 

Pravidlá pretekov 
 

1. Všetky umelé mušky musia byť bez protihrotu, alebo musia mať zatlačený protihrot. 

2. Loví sa maximálne na tri umelé mušky. 

3. Pri love prívlačou sa môžu používať všetky umelé nástrahy okrem nástrah z peria (strímre). Všetky typy 

háčikov (jedno, dvoj a trojháčiky) musia byť bez protihrotov alebo so zatlačenými protihrotmi. 

4. Je zakázaný lov na sbirolino, plavák, tyrolské drievko, bublinu  a nástrahy rastlinného alebo živočíšneho 

pôvodu. Je zakázané akékoľvek vnadenie. 

5. Technickú pomoc, ktorá nesúvisí priamo s rybolovom môže poskytnúť pretekárovi rozhodca pretekára alebo 

sprevádzajúca osoba. 

6. V kategórii do 10 rokov môže v nahadzovaní muškárskou udicou v a podoberaní rýb pomáhať rozhodca alebo 

sprevádzajúca osoba. Zaseknúť a zdolávať ryby musí každý pretekár samostatne. 

7. Hodnotí sa každá ulovená ryba. 

8. Pretekov sa môžu zúčastniť len registrovaní pretekári v krúžkoch mladých rybárov pri MO SRZ Kysucké 

Nové Mesto (vo všetkých obciach okresu). 

  



Časový 

harmonogram 
Sobota 28.5.2022 

 6:00 6:30 Prezentácia + losovanie 

 6:45 6:55 Slávnostný nástup, zahájenie pretekov  

40min A 7:00 7:40 1. pretek - loví A skupina muškárenie na vylosovanom čísle 

 7:40 7:45 Prestávka 

40min B 7:45 8:25 1.pretek – loví B skupina muškárenie na vylosovanom čísle 
 8:25 8:30  Prestávka 

40min A 8:30 9:10 2. pretek – loví A skupina muškárenie na vylosovanom čísle  + rotácia 
 9:10 9:15 Prestávka 

40min B 9:15 9:55 2. pretek – loví B skupina muškárenie na vylosovanom čísle  + rotácia 
 9:55 10:00 Prestávka 

40min A 10:00 10:40 3. pretek - loví A skupina  prívlač na vylosovanom čísle  + rotácia 
 10:40 10:45 Prestávka 

40min B 10:45 11:25 3. pretek - loví B skupina  prívlač na vylosovanom čísle  + rotácia 
 11:25 11:30 Prestávka 

40min A 11:30 12:10 4. pretek - loví A skupina  prívlač na vylosovanom čísle  + rotácia 
 12:10 12:15 Prestávka 

40min B 12:15 12:55 4. pretek - loví B skupina  prívlač na vylosovanom čísle  + rotácia 
 13:00 14:00 Obed 
 14:00 14:30 Vyhodnotenie pretekov a vyhlásenie výsledkov 
 14:30 17:00 Voľný rybolov zúčastnených detí a nováčikov 

 
 

• všetci pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť,  

• každý pretekár je povinný dodržiavať pokyny organizátorov a rozhodcov. 

 

 

Petrov zdar ! 

 

MO SRZ Kysucké Nové Mesto 

MK Kysuca 

Klub prívlače pri MO SRZ Kysucké Nové Mesto 


