
Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia 
Levice 

Boilies pretek 2023 len pre členov SRZ MsO Levice 
 
                                                P r o p o z í c i e     p r e t e k o v : 
 
1.)  Všeobecné informácie: 
 
Dátum konania pretekov:  5. mája 2023  -  8.mája 2022  
Miesto konania pretekov:  Revír  SRZ MsO  Levice  - VN BÁTOVCE 
Organizátor: MsO SRZ Levice 
 
Organizačný výbor:  
Riaditeľ preteku:  Gregor  Budinský 0908423409 
Hlavný rozhodca: Tomáš Nemec 
 
Štartovné:   250,-€ 
Prihlasovanie: prostredníctvom e-mailu : srzmsolevice@gmail.com 
 
 
Uzávierka prihlášok:   do 15.4.2023  /alebo naplnenia počtu 20 tímov/ 
Družstvo je záväzne prihlásené až dňom pripísania platby štartovného na účet! 
 
Počet účastníkov :  max. 20 tímov 
  
2.)  Špecifikácia miesta konania pretekov a účastníkov:   
a) Miesto konania pretekov:  revír číslo 2-4490-1-1 VN Bátovce s rozlohou cca 24 ha  
b)  Výskyt rýb: kapor, amur, zubáč, šťuka, sumec, druhy bielej ryby. 
c)  Účastníci pretekov:  Účastníci pretekov sú teamy menovite určené pred pretekom, ktoré 
budú súťažiť ako dvojčlenné teamy + jeden pomocník,  pričom bodovanú rybu môže uloviť, 
zdolať a vyloviť ktorýkoľvek z evidovaných členov tímu.  Všetci členovia teamu musia byť pred 
začiatkom preteku menovite nahlásení rozhodcom. Každý z členov teamu musí byť aj členom 
SRZ MsO Levice. 
 
3.) Losovanie  
Losovanie miesta lovu je dvojkolové. Účastníkom pretekov v poradí ako zaplatili štartovné bude 
na prihláške pridelené poradové číslo zaplatenia štartovného. 
V prvom kole podľa poradia tak ako bolo pridelené číslo zaplatenia štartovného si členovia 
súťažného tímu vylosujú poradie v akom budú losovať  lovné miesta. 
V druhom kole podľa poradia vylosovaného tímom v prvom kole si tím vylosuje číslo bez 
možnosti výmeny tohto čísla a toto číslo bude miestom lovu tímu počas preteku (lovné miesto).  
 
4.) Spôsob lovu rýb počas pretekov: 
Dovolený spôsob lovu:   
Na položenú – bez  možnosti používať kŕmitko 
Každý zúčastnený tím môže loviť maximálne na štyri udice s rybárskym navijakom. Každá 
udica na lov počas pretekov môže byť opatrená len jedným jednoduchým háčikom 
s protihrotom alebo bez. Loví sa  spôsobom "chyť a pusť", t.j. bez možnosti privlastnenia si 
ulovenej ryby. 
Každá ulovená ryba musí byť bezodkladne pustená späť do vody ihneď po tom, ako ju rozhodca 
odváži, zapíše a podpismi osvedčí správnosť údajov do  karty úlovkov pretekajúceho tímu. 
 
Zavážanie a lov povolený do sektoru ohraničenými bójami v strede jazera, max. 20 m od 
vyznačenej bóje.  Tyčové bóje budú povolené pre každý team.  
 
5.)  Hodnotenie. 
• Hodnotenou rybou počas preteku je kapor s hmotnosťou  5 kg  a viac. 
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• Bude hodnotený  tím s úlovkom 5 najťažších kaprov  
• Bude hodnotený jednotlivec s najťažším úlovkom akéhokoľvek druhu ryby. 
• Poradie tímov súťaže po ukončení pretekov určuje  najvyšší súčet hmotnosti ulovených 

kaprov. 
• Pri vážení ulovenej hodnotenej ryby musí vždy byť prítomný min. jeden člen zo susedného 

tímu a svojim  podpisom musí overiť druh a hmotnosť hodnotenej ryby na bodovacej karte 
úlovkov tímu, ktorý hodnotenú rybu ulovil. Na úsek trate pridelený rozhodca, potvrdzuje 
svojim podpisom druh a hmotnosť úlovku spolu s členom susedného tímu. 

• Bodovacia karta úlovkov súťažného tímu bude počas preteku v držbe rozhodcu 
  

• Súťažný tím, ktorý uloví hodnotenú rybu je povinný okamžite privolať rozhodcu na 
meranie , váženie a zapísanie úlovku do karty úlovkov . 
Výnimkou je čas od 22:00 do 6:00 , kedy bude prebiehať váženie  len v prípade 
naplnenia prechovávacích sakov pretekárov tímu 

  
• Ulovené ryby je prísne zakázané prenášať do sektoru susedného alebo iného súťažného 

tímu mimo zdolávania ryby.   Ak by nastala takáto situácia, oba tímy sú zo súťaže vylúčené. 
  

• Váženie bude vykonávané priebežne počas celého trvania súťaže v čo najkratšom čase 
po  vylovení ryby. Váži a zapisuje sa každá ryba osobitne. 
  
Ulovená hodnotená ryba sa započítava do hodnotenia aj v tom prípade, ak záber takejto 
ryby prišiel pred  zaznením zvukového signálu, ktorý ukončil súťaž a zdolávanie 
hodnotenej ryby skončil po zaznení zvukového signálu, ktorý ukončil súťaž. 

  
• Vstup členov tímu do vody je možný iba vo svojom sektore, a to iba na nevyhnutnú dobu 

/podobratie ryby, vyčistenie natrhaných silónov a pod./. 
  

• V prípade vyhodnotenia najťažšej ulovenej ryby sa započítava aj iná ryba ako kapor. 
  
 
        
 6.)   Nástrahy a návnady. 
  
• Na vnadenie (kŕmenie) sa môžu používať partikel, pelety a boilies.   Hmotnosť návnady 

(krmiva)  je neobmedzená.  Použitie PVA materiálov na vnadenie je povolené iba upnutím na 
koncovú montáž. 

• Zákaz používania živých nástrah 
  
• Vnadenie možno prevádzať z člna, zakrmovacia loďka, raketa, kobra, prak. 

  
• Na lov ako nástraha sa môže používať peleta alebo boilies ako aj ich umelé napodobeniny. 

  
• Obaľovacie cestá, pasty, dipy a boostre sú povolené. 

  
7.)   Povinná výbava teamu počas preteku. 
Podberák, vanička pod úlovok, vyťahovač háčikov alebo peán,  prechovávací vak min.4ks. 
Pri používaní člna záchranná vesta je povinná !!! 
Povinná výbava bude usporiadateľom skontrolovaná osobne pred začiatkom pretekov. V prípade, 
že tím nebude mať fyzicky v poriadku všetky predmety povinnej výbavy nebude môcť začať 
rybolov do času kedy fyzicky predloží usporiadateľovi všetky predmety povinnej výbavy.     
  
 
 
 
 



 
8.)   Časový harmonogram: 
        5.5.2023   

  6,00 –   7,30- Prezentácia, losovanie štartovných čísel a lovných miest, 
7,30 – 10,30- Presun na vylosované miesta lovu ,stavanie  bivakov, preskúmanie dna vodnej 
plochy v mieste lovu, kontrola povinnej výbavy 
10,30 – 11,30- Kŕmenie. 
12,00- Začiatok pretekov 
8.5.2023 
12,00- Koniec pretekov 
15,00 - Slávnostné ukončenie pretekov, vyhlásenie výsledkov. 

 
9.)   Ceny pre víťazov: 
       1. miesto -  2 x Pohár  + hotovosť 1000,-€ 
       2. miesto – 2 x Pohár  + hotovosť 700,- € 
       3. miesto – 2 x Pohár  + hotovosť 300,- €   
        
       V prípade získania sponzorských, reklamných alebo iných darov, bude udelených viac cien. 
 
 
10.)     Záverečné ustanovenia: 
  
1. Počas preteku  je dovolené používať sonar. 

  
2. Preteku sa môže zúčastniť maximálne 20 tímov, ktoré budú pristupovať k losovaniu 

poradového čísla ako si budú losovať lovné miesta,  podľa dátumu a času úhrady štartovného. 
  
3. V prípade úhrady štartovného niektorým tímom po naplnení limitu /20 tímov/  bude tento team 

evidovaný ako náhradný tím a ak nenahradí niektorý team počas preteku, bude mu štartovné 
vrátené do 5 dní odo dňa ukončenie preteku v plnej výške. 

  
4. V prípade neúčasti niektorého tímu, tento je povinný zabezpečiť za seba náhradu a tento tím 

bude pretekať pod názvom tímu, ktorý nahradil. V prípade neúčasti sa štartovné nevracia. 
  
5. V prípade nekonania sa preteku bude štartovné vrátené všetkým prihláseným tímom do 15 

dní odo dňa oznámenia v plnej výške. 
 

  
6. Vstup iných osôb počas preteku do priestoru vyhradeného pre pretekajúci tím je zakázaný. 

Tento zákaz neplatí pre členov organizačného výboru pretekov, rozhodcov a osoby menovite 
schválené organizačným výborom na možnosť účasti v mieste lovu pretekajúceho tímu (napr. 
manželka , deti, priateľka a pod.). 

          
7. Protesty sa vybavujú priebežne pred aj počas  preteku, posledný termín na podanie protestu 

je 10 minút po ukončení preteku. Poplatok za protest počas preteku je 30,- EUR. Po uznanom 
proteste bude poplatok vrátený protestujúcemu. Po neuznanom proteste bude poplatok 
použitý na zarybnenie revíru. 

  
8. Povinnosť každého zúčastneného pretekára je zúčastniť sa vyhodnotenia preteku. 

Neodôvodnená neúčasť bude sankcionovaná diskvalifikáciou daného teamu. 
9. Lov je povolený len z brehu!   
10. Zdolávanie ryby je možné realizovať aj z člna 
11. Každý pretekár loví na vlastné nebezpečenstvo   !!!!! 

 
 
 



Každý pretekár je povinný dodržiavať hygienické predpisy podľa aktuálneho nariadenia 

Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré budú zverejnené pred pretekmi! 

Pretekár ako dotknutá osoba, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 

o voľnom pohybe takýchto údajov, zaplatením štartovného a svojou registráciou zároveň 

súhlasí, aby jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a bydlisko uvedené v správe pre 

prijímateľa boli organizátorom použité a zverejnené v štartovnej a vo výsledkovej listine 

pretekov a zároveň súhlasí so zverejnením obrazového záznamu (fotografií) vyhotoveného 

počas pretekov na ktorom sa ako dotknutá osoba prípadne nachádza. 

 
 
   
  

 


