
Zahajovacie preteky  VN  BÁTOVCE   1. mája 2023 

PROPOZÍCIE 

 

     Pravidlá výberu miesta (bez žrebovania !) 

Z dostupných čísiel lovných miest si bude možné vybrať ľubovoľné číslo – 

miesto, ktoré ešte nie je obsadené. Pokiaľ budú dvaja alebo viacerí rybári chcieť 

sedieť pri sebe, je potrebné realizovať výber miesta pri prezentácií spoločne. Pri 

prezentácií a výbere lovného miesta je pretekár povinný sa preukázať 

povolenkou na rok 2023 a platným rybárskym lístkom. 

Prezentácia pretekárov sa bude konať v hospodárskej budove SRZ MsO Levice 

pri VN Bátovce. 

 

Časový harmonogram: 

Prezentácia a výber lovných miest     od 6:00 – 7:00 hod. 

Začiatok kŕmenia                                od 8:15 hod.    /signál/ 

Začiatok pretekov                                    8:30 hod.   /signál/ 

Koniec pretekov                                     14:00 hod. / signál / 

Vyhodnotenie pretekov                          14:30 hod. 

  Po výbere  lovného miesta sa súťažiaci môžu presunúť na svoje           

lovné miesto. 

 

 

1.   Pretekov sa môže zúčastniť každý člen MsO SRZ Levice s platnou  

povolenkou rok 2023 a platným rybárskym lístkom vo veku od 15 r. 

 Počet pretekárov je limitovaný ! 

 

2. Pravidlá lovu:  

-  Lov je povolený len počas pretekov od 8:30 hod. do 14:00 hod.  

- Loví sa len jednou udicou s 1 háčikom. (plávaná, položená, feeder) 

- Preteká sa len jednotlivo. Úlovky si navzájom vymieňať alebo spolčovať je 

zakázané. Nedodržanie týchto podmienok bude považované za dôvod na 

diskvalifikáciu zo súťaže. 



- Súťaží sa za každého počasia na vlastné riziko. 

- Ulovené ryby, ktoré nedosahujú bodovanú lovnú mieru (45 cm – Kapor) 

alebo ryby iného druhu je pretekár povinný šetrne vrátiť späť do vody. 

Súťažiaci si môže ponechať 1ks mierového  kapra, ktorého si ihneď po 

ulovení a privlastnení riadne zapíše do prehľadu o úlovkoch 

- Rozhodca zapisuje pretekárovi do tlačiva dĺžku uloveného kapra nad 45 

cm. Bodovaný kapor musí byť v bodovacom lístku  podpísaný rozhodcom. 

- V prípade záberu ryby pred ukončením pretekov zvukovým znamením, 

pretekár môže rybu zdolávať aj po časovom limite. Po zdolaní bodovaného 

kapra rozhodca zapíše úlovok do bodovacieho lístku. 

- Zúčastnení registrovaní pretekári nebudú hodnotení. 

- Zákaz používania člnu, zavážacej loďky, alebo iného plavidla 

- Nedodržanie týchto pravidiel  bude považované za dôvod na diskvalifikáciu 

zo súťaže. 

 

3. Hodnotenie: 

Bodovaný je kapor nad 45cm, pričom 1cm = 1 bod. 

Vyhráva najväčší počet bodov 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


