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1. Liga
Prvá liga sa skladá z troch kôl. Každé kolo trvá dva dni, počas ktorých sa zrátavajú
umiestnenia súťažiacich dosiahnuté v štyroch sektoroch. Družstvo s najnižším súčtom
umiestnení vyhráva. Výsledky jednotlivcov sa zarátavajú do ATP rebríčka jednotlivcov.
16.-17.5.2015 sa uskutočnilo prvé kolo prvej ligy LRU Prívlač, a to v Košiciach na
pstruhovej rieke Hornád. V sobotu, prvý deň preteku, družstvo MsO SRZ Levice (ďalej Levice)
obsadilo 7. miesto. Najlepší výsledok dosiahol Klesniak Peter, a to 4. miesto v sektore D.
V nedeľu obsadili Levice 3. miesto. Najlepší výsledok dosiahol Rojtaš Marek, a to 1. miesto
v sektore D. Po prvom kole družstvo Levíc celkovo obsadilo 7. miesto so stratou 6 bodov na
prvé miesto.
Druhé kolo prebehlo 11.-12.7.2015 na pstruhovej rieke Poprad vo Svite. V sobotu
Levice obsadili 5. miesto. Najlepší výsledok dosiahol Rojtaš Marek, a to 2. miesto v sektore A.
V nedeľu Levice obsadili 1. miesto. Najlepšie výsledky dosiahli Augustín Peter – 1. miesto
v sektore A, Novotný Róbert ml. – 2. miesto v sektore D. Po dvoch kolách Levice celkovo
dosiahli pekné 1. miesto s nepatrným náskokom 2,5 bodu na druhé miesto.
Posledné, tretie kolo prvej ligy LRU Prívlač, sa uskutočnilo v dňoch 12.-13.9.2015 na
kaprovej rieke Váh v Piešťanoch. V sobotu Levice obsadili 9. miesto. Najlepší výsledok
dosiahol Rojtaš Marek v sektore D, a to 3. miesto. V nedeľu Levice obsadili 2. miesto.
Najlepšie výsledky dosiahli Augustín Peter - 1. miesto sektor C, Rojtaš Marek - 1. miesto
sektor B. Celkovo družstvo Mso SRZ Levice vybojovalo 1. miesto a stalo sa tak prvýkrát
v histórií majstrom Slovenska s náskokom 2,5 bodu pred druhým Svidníkom a 8,5 bodu pred
tretím družstvom Trenčín A. Nemalou mierov sa na úspechu podieľala svojou podporou MsO
SRZ Levice, za čo je patrí veľká vďaka.
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Medzinárodné majstrovstvá Slovenska jednotlivcov LRU Prívlač
Majstrovstiev Slovenska sa účastní 40 najlepších pretekárov z ATP rebríčka
jednotlivcov za predošlý rok a 8 pretekárov z Českej Republiky. Závod je rozdelený do dvoch
dní. Vyhráva pretekár s najnižším súčtom umiestnení za oba dni. Výsledky jednotlivcov sa
zarátavajú do ATP rebríčka jednotlivcov.
22.-23.8.2015 sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska na pstruhovej rieke Revúca
v Ružomberku. Majstrovstiev sa zúčastnili traja členovia družstva MsO SRZ Levice, a to
Augustín Peter, Klesniak Peter a Rojtaš Marek. Najlepší výsledok vybojoval Klesniak Peter,
a to 3. miesto so súčtom umiestnení 5 – 3.miesto v sobotu sektor D,2. miesto v nedeľu
sektor A. Na 7. mieste sa umiestnil Rojtaš Marek a Augustín Peter obsadil 12. miesto.
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Pohárové preteky
Pohárových pretekov sa môžu zúčastniť registrovaní aj neregistrovaní pretekári.
Pretek trvá jeden deň, každý pretekár si hradí sám štartovné. Výsledky jednotlivcov sa
zarátavajú do ATP rebríčka jednotlivcov.
Členovia družstva MsO SRZ Levice sa zúčastnili pretekov Pohár Striebornica I., Pohár
Striebornica II., Pohár rieky Revúca, Prešovský jalec, Pohár rieky Nitra.
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Iné
5.-6.9.2015 sa Augustín Peter zúčastnil Medzinárodných majstrovstiev Českej
Republiky juniorov, kde vybojoval krásne 2. miesto.
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18.-20-9.2015 sa uskutočnila súťaž Trout Union Cup Slovakia Svit (Európsky pohár
v love pstruhov). Preteku sa zúčastnilo 13 krajín vrátane Slovenskej republiky. Spolu súťažilo
24 teamov ktoré sa účastina aj majstrovstiev sveta v prívlači. Slovensko postavilo dva teamy
– Slovensko 1, Slovensko 2. Rojtaš Marek, ako člen širšej reprezentácie, bol nasadený do
teamu Slovensko 2. Podmienky pre súťaž boli náročné, sobotu sa pretekári museli popasovať
s nižším stavom vody, nedeľu po výdatných búrkach s nadstavom a kalnou vodou. Team
Slovensko 2 vybojoval celkové prvenstvo.

21.9.2015

Spracoval: Rojtaš Marek
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