Organizačný výbor :
Riaditeľ pretekov :
Hlavný rozhodca :
Sektorový rozhodca :
Technický vedúci :
Bodovacia komisia :
Prezentácia, losovanie :

Olekšák Roman
Polák Ján
Šilon Martin
Šilon Martin
zabezpečí SRZ MO Kežmarok
zabezpečí SRZ MO Kežmarok

Technické údaje :
14.ročník Kežmarský Pstruh
Konaný 28.04.2019, VN – Zlatná
Zraz – prezentácia : 05.30 VN Zlatná
Výskyt rýb : PP, PD, Sivoň potočný ,zubáč veľkoústy ,ostriež zelenkavý
Štartovné : 10 EUR
Občerstvenie zabezpečené priamo na VN Zlatná.
Prihlášky zaslať na poštovej poukážke, na adresu : Šoltýs Dušan, Jána Chalúpku 12,
060 01 Kežmarok. Do správy pre prijímateľa napísať: Štartovné – Kežmarský Pstruh,
a mená prihlásených. Prihláška je záväzná. Štartovné zaplatiť najneskôr do 22.04.2019
ale aj osobne u prevádzkovateľa predne rybárskych potrieb Pavla Oravca v predajni
rybárskych potrieb „OR-FISH“ Hlavné námestie č. 43/98 Kežmarok.
8) Maximálny počet pretekárov je 80
9) Dĺžka úsekov 5-7 metrov
10) Informácie o preteku podá : p. Ján Polák 0904/346870 , Šilon Martin 0911/308287
Dušan Šoltýs 0903/639921
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Bodovanie preteku :
Chytá sa systémom : chyť – pusť
1) Najmenšia bodovaná miera ulovenej ryby je : 20 cm
2) Boduje sa pstruh potočný ,pstruh dúhový ,sivoň potočný, zubáč veľkoustý, ostriež
zelenkavý ulovené v hlavovej časti
3) Každá uznaná ryba – 1 bod
4) V prípade rovnosti bodov rozhoduje väčšia dĺžka ulovenej ryby.
5) Pretekár bez úlovku má poradie podľa počtu prezentovaných pretekárov.
6) Víťazí pretekár s najmenším súčtom umiestnení. V prípade zhodného súčtu rozhoduje
väčší počet ulovených rýb a prípade ďalšej zhody rozhoduje najväčšia ulovená ryba

Všeobecné ustanovenia
1) Pretek Kežmarský pstruh je kombinovaný muška – prívlač. Každý pretekár si zvolí spôsob
lovu sám. Môže však loviť len na jeden prút, ktorý drží v ruke. Počas preteku môže
kedykoľvek zmeniť spôsob lovu (mucha/prívlač).
2/Pri prezentácii sa každý pretekár preukáže dokladom o zaplatení.
3) Pretekár musí mať pri sebe podberák. Ulovená ryba musí byť vylovená v podberáku a v ňom
podaná rozhodcovi na prípadné zmeranie a následne šetrne pustená do vody. Ryba, ktorá
nebude vylovená do podberáku, NEBUDE BODOVANÁ !!! Pri opakovanom porušení bude
pretekár diskvalifikovaný.
4)V každom kole si môže dať pretekár zmerať max.2 ktorékoľvek ulovené ryby. Po skončení
kola rozhodca preškrtne voľné riadky v bodovacom preukaze ,pretekár ho podpíše a odovzdá
rozhodcovi.
5)Pri love muškárením môžu byť použité na jednom prúte len umelé mušky v počte 3 ks bez
obmedzenie veľkosti.
6)Pri love na prívlač je povolený len jeden nádväzec s jednou umelou nástrahou o minimálnej
dĺžke 50mm/ streamer, napodobenina hmyzu a jeho vývojové štádia /.Wobler ,blyskáč,
plandavka bez obmedzenia dĺžky.
7)Ak pri love je použitá akákoľvek záťaž, a táto nie je súčasťou nástrahy, tak na použitej
nástrahe môže byť použitý len háčik bez protihrotu .Záťaž sa nezapočítava do veľkosti
nástrahy.
8)Zakázané spôsoby lovu a nástrahy :používanie všetkých vodných a suchozemských
živočíchov ako nástrahy. Zákaz brodenia , používanie sbirolína , bubliny tyrolského drievka
a kombinácie viacero nástrah /plandavka + napodobenina hmyzu, twister + napodobenina
hmyzu, marmiška + napodobenina hmyzu
9)Ulovená ryba zakázaným spôsobom sa do ulovených rýb nezapočítava a pri opakovanom
porušení pravidiel je okamžitá diskvalifikácia pretekára
10) Pretekár vykonáva pretek na vlastné nebezpečenstvo.
Časový program :
Nedeľa 28. apríla 2019 : 05:30 – 07:00 Prezentácia. losovanie
06:00 – 07:30 Prezentácia. losovanie
07:30 – 08:00 Slávnostné otvorenie pretekov
08:00 – 08:30 Presun pretekárov k vyžrebovaným miestam
08:30 – 10:00 Prvé kolo
10:00 – 10.30 Presun pretekárov k vyžrebovaným miestam
10.30 – 12:00 Druhé kolo
12:00 – 13:30 OBED
13:30 – 15:00 Tretie kolo
15:00 – 16:00 Spracovanie a vyhlásenie výsledkov

PRAJEME VEĽA ÚSPECHOV A RYBÁRSKYCH ZÁŽITKOV

Kežmarský pstruh
SRZ Miestna organizácia Kežmarok

V Kežmarku, 28. apríla 2019
Milí športoví priatelia!
SRZ MO Kežmarok, si Vás dovoľuje pozvať na 14.ročník kombinovaného preteku :
prívlač – mucha,, Kežmarský Pstruh“. Prosíme o podporu pretekov Vašou účasťou a
želáme Vám príjemné športové zážitky.

