SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ LOV KAPROV NA POLOŽENÚ

Úvod
Tieto súťažné pravidlá obsahujú ustanovenia, ktorými sa upravuje organizovanie, priebeh
a pravidlá pretekov v športovej disciplíne lov rýb udicou na ťažko (ďalej len LRU-T).
1. Usporiadanie pretekov
Vyhlásiť a usporiadať preteky na území Slovenskej republiky v športovej disciplíne LRU-T
môže Odbor športovej činnosti SZŠR poverené OZ SRZ. Domáce postupové preteky –
Majstrovstvá SR, 1.ligu, 2.ligu, divíziu a kvalifikačné preteky vyhlasuje Odbor ŠČ SZŠR
a usporiadajú ich poverené OZ SRZ. Usporiadateľa týchto pretekov schvaľuje RADA SRZ na
svojom zasadnutí na základe predloženého termínového kalendára pretekov. Pohárové
preteky vyhlasujú a usporiadajú OZ SRZ a tieto nepodliehajú schváleniu RADOU SRZ.

2. Preteky
2.1. Súťaž družstiev
1.liga pozostáva z jarného a jesenného preteku a Majstrovstiev SR ,
2.liga z 2 pretekov, divízia z dvoch pretekov. Každé kolo sa považuje za samostatný pretek
a skladá sa z pretekov kedy sa loví nonstop 72hodín. Termíny jednotlivých pretekov navrhuje
odbor LRU-T na základe medzinárodného kalendára konania Majstrovstiev sveta (ďalej len
MS) a Majstrovstiev Európy (ďalej len ME). Kalendár pretekov následne schvaľuje prezídium
SZŠR a RADA SRZ. Pretekár, ktorý v príslušnom ročníku pretekal za družstvo vo vyššej súťaži,
nesmie už súťažiť v nižšej súťaži. (napr. kolo v 1.lige a kolo v 2.lige). Opačný postup je možný.
Termín podania prihlášok do dlhodobých postupových súťaží je do 30.novembra pre
nasledujúce súťažné obdobie.

3. Zloženie súťaží
3.1. Dlhodobé štátne postupové súťaže
1.liga – celoštátna súťaž 2-3 členných družstiev / Prihlásených môže byť maximálne 12
a minimálne 5 družstiev.
2.liga – celoštátna súťaž 2-3 členných družstiev / Prihlásených môže byť maximálne 12
a minimálne 5 družstiev.
divízia – celoštátna súťaž 2-3 členných družstiev / Prihlásených môže byť maximálne 12
a minimálne 5 družstiev.

Z 1.ligy zostupujú do 2.ligy posledné dve družstvá umiestnené na 11. a 12. mieste a z 2.ligy
postupujú prvé dve družstvá umiestnené na 1. a 2. mieste do 1.ligy. Z druhej ligy zostupujú
do divízie posledné dve družstvá a z divízie postupujú prvé dve družstvá do druhej ligy.
V prípade neprihlásenia všetkých družstiev do súťaže, zostáva predposledné družstvo
/prípadne posledné/ i naďalej v danej súťaži. V prípade nezáujmu družstva o postup do vyššej
súťaže postupuje ďalšie družstvo umiestnené v poradí až do naplnenia potrebného počtu
družstiev.

3.2.

Majstrovstvá Slovenskej republiky

Majstrovstvá Slovenskej republiky vyhlasuje OŠČ SZŠR ako preteky družstiev a jednotlivcov.
Podmienkou účasti je platná registrácia družstva. Majstrovstvá Slovenska sú preteky, ktoré
sa konajú raz za rok ako 72hodinový pretek a prebiehajú podľa pravidiel LRU-T. Termín
konania majstrovstiev Slovenskej republiky je publikovaný v termínovom kalendári súťaží
sekcie LRU-T pre príslušný rok. Majstrovstvá SR s medzinárodnou účasťou sú vyhlasované
a riadené osobitnými propozíciami.
3.3.

Pohárové preteky

Pohárové súťaže sú preteky OZ SRZ. Na pohárových nebodovaných pretekoch sa môžu
zúčastniť pretekári, ktorí sú členmi SRZ, ak nie je propozíciami pretekov stanovené inak.
Termíny konania nebodovaných pohárových pretekov stanovuje a vyhlasuje usporiadateľ
a tieto nepodliehajú schváleniu v termínovom kalendári pretekov LRU-T.
3.4.

Kvalifikačné preteky

Kvalifikačné preteky slúžia pre potreby výberu reprezentačného družstva, ktoré má právo
štartovať na MS, resp. ME, prípadne iných medzinárodných pretekoch. Postupový kľúč
kvalifikačných pretekov určuje štátny tréner v spolupráci s odborom LRU-T a musí byť
schválený výkonným výborom SZŠR.
4. Účasť na pretekoch
Postupových a kvalifikačných pretekov sa môžu zúčastňovať členovia SRZ s platným
registračným preukazom SZŠR. Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť. Členovia
mladší ako 15 rokov sa môžu zúčastňovať pretekov len v sprievode zákonného zástupcu
alebo dospelej osoby splnomocnenou zákonným zástupcom.
5. Kritéria pre organizovanie postupových pretekov
Súťaže LRU-T sa konajú na vodných tokoch alebo jazerách. Na vybranej lokalite sa musí dať
chytať po celej jej šírke. Minimálna šírka v najužšom mieste musí byť 30m, hĺbka vody
minimálne 1,5m. Pokiaľ je možné, výber trate by mal byť taký, aby umožňoval rovnaké
podmienky pre všetkých pretekárov, s najmenším možným prerušovaním trate ako sú mosty,

elektrické vedenie a pod. Trať nesmie predstavovať nebezpečenstvo pre pretekárov, ani
divákov. Za prípravu trate zodpovedá usporiadateľ, od ktorého prevezme trať garant Odboru
SČ SZŠR.
6. Lovné miesto
Lovné miesto bude viditeľne vyznačené. Pretekári môžu svoj priestor využívať ako potrebujú.
Zdolávanie, nahadzovanie a kŕmenie musí byť zo svojho lovného priestoru. Keď vznikne
nedorozumenie medzi lovnými miestami, tak to vyrieši hlavný rozhodca. Každé lovné miesto
musí byť od 22:00 do 6:00 osvetlené bielym neoslňujúcim svetlom. Keď ryba v priebehu
zdolávania vojde do druhého sektoru bude aj tak bodovaná, ale musí byť zdolaná vo svojom
štande. Ryba sa bezpečne môže zdolávať aj z vody ale osoba môže ísť do vody iba po výšku
kolien.

7. Odporúčaný časový harmonogram
Štvrtok – 8:00 registrácia účastníkov
8:30 losovanie miest
9:00 príprava lovných miest, kŕmenie a 1.signál
11:00 začiatok pretekov a 2. signál
Piatok – priebeh preteku (nonstop)
Sobota – priebeh preteku (nonstop)
Nedeľa – 11:00 3. signál 15 min. pred ukončením pretekov a 4. signál – koniec pretekov
12:00 vyhlásenie výsledkov

8. Prezentácia a žrebovanie lovných miest
Losuje sa z žrebovacieho vrecka prípadne vedra. Najskôr tím vylosuje svoje poradie a potom
v tom poradí pôjde losovať lovné miesto.
9. Príprava pretekára
Po losovaní môžu tímy prejsť na svoje vylosované miesto a po signály začať rozkladať rybárske
náčinie (mapovať lovné miesto, kŕmiť). Nahodiť prúty môžu až po začatí preteku.
10. Vnadenie
Používanie živých nástrah alebo návnad je prísne zakázané.
Nástrahy: môže sa použiť – partikel a rôzne semená, boilies (aj plávajúce), pelety, umelé
nástrahy imitujúce partikel. Nástrahy sa môžu obaliť pastou prípadne dipom.
Návnady: môže sa použiť – boilies, pelety, múčky, method mixy, tepelne upravený partikel.
Celkové množstvo nástrah a návnad je obmedzené na 200kg/tím. Obaľovanie olova je
zakázané. Rozhodca má právo kedykoľvek skontrolovať návnadu na prúte.
11. Lovenie
Celý pretek bude prebiehať v režime chyť a pusť. Lov nonstop je povolený. Každý tím môže
mať nachystaných viac prútov, no chytať môže len na 4 s maximálnou dĺžkou 4 m. Náhradné
prúty musia byť umiestnené mimo stojan. Lov je povolený výhradne na odhod (môže byť
výnimka podľa typu vody). Všetky ryby budú vrátené späť do vody. Keď bude tím
zaobchádzať s rybou nešetrne bude okamžite diskvalifikovaný bez nároku na vrátenie
štartovného. Každej zdolanej rybe musí byť poskytnutá maximálna starostlivosť (dostatočné
vlhčenie, ošetrená clinicom, čo najkratšia doba na brehu). Pretekár je povinný na výzvu
rozhodcu stiahnuť prúty pre kontrolu. V prípade zistenia porušenia pravidiel bude danému
tímu udelené napomenutie. Pri druhom napomenutí bude tím automaticky vyradený
z preteku bez nároku na vrátenie štartovného. Na každom prúte je povolený len jeden
náväzec s jedným háčikom. Loviť sa môže iba na položenú (to znamená lov na plavák a lov na
feeder je zakázaný). Povolená je len forma únikovej montáže (v prípade odtrhnutia vlasca
musí olovo vypadnúť, aby ho kapor neťahal za sebou). Použiť šokový silón je povinné,
minimálny priemer 0,35mm a dĺžka 6m. Nástraha musí byť umiestnená mimo háčik, to
znamená na vlas. Ako záťaž je povolené len olovo (minimálne 50g). Metóda ZigRig je
povolená. Back lead je povolený ale na príkaz rozhodcu ho musí daný tím vytiahnuť pre
overenie smeru prútu (či nie je nahodený mimo svojho sektora). Kŕmenie je povolené len
z brehu (môže byť výnimka - čln). Na kŕmenie sa môže použiť: kobra alebo prak, lopatka,
košíček, raketa/spomb. Použitie ovládacích lodičiek je zakázané (môže byť výnimka).
Nahadzovací sonar je zakázaný (môže byť výnimka - na určitom druhu vody). Pretekárom
nesmie byť poskytnutá žiadna pomoc od vstupu do lovného miesta. Iba kapitán môže
pomáhať, ale len verbálne.

12. Bodovanie a váženie
Boduje sa každý kapor a amur (prípadne súčet 3 najväčších) nad 1,5kg (môže byť výnimka podľa osádky rýb). Boduje sa s presnosťou na 2 desatinné miesta. Sákovanie je povolené iba
keď na to vyzve rozhodca (keď bude rozhodca vážiť na inom mieste(sektore), tak vyzve dané
družstvo aby šetrne zasakovali rybu do jeho príchodu). Rozhodcu privolá tím, ktorý chytil
bodovanú rybu mobilným telefónom. Každá bodovaná ryba sa musí odfotiť aj s bodovacou
tabuľkou na ktorej bude váha, dátum a čas a názov tímu. Ryba bude zapísaná do
bodovacieho hárku, ktorý bude mať rozhodca. Rozhodca a lovec ryby musí potvrdiť váhu
ryby v bodovacom hárku podpisom. V prípade, že tím zavolá rozhodcu a ryba nebude
bodovaná (tolerancia 200g) napíše rozhodca do hárku záznam o ulovenej nebodovanej rybe.
V prípade druhého takéhoto hlásenia sa nebude tímu počítať ďalšia ulovená bodovaná
ryba. Pretek vyhráva tím, ktorý bude mať najviac kg ulovených bodovaných rýb. V prípade
rovnakého váhového súčtu bude rozhodovať najväčšia ulovená ryba. Vážiť ryby sa budú
priebežne po telefonickom kontaktovaní o úlovku.
13. Signály
Prvý signál – vstup pretekárov a príprava
Druhý signál – začiatok preteku
Tretí signál – 15 min. do konca pretekov
Štvrtý signál – koniec pretekov
14. Hodnotenie
Tím sa bude musieť zúčastniť každého kola, inak dostane penalizáciu 10 bodov.
Bodovanie: 1.miesto – 1 bod
2.miesto – 2 body
3.miesto – 3 body atď.
Najväčšia bodovaná ryba kola – mínus 2 body
Tím, ktorý bude mať najmenej bodov po 2 kolách vyhráva ligu.
15. Rozhodcovská komisia

Na priebeh súťaží dozerá hlavný rozhodca a poverený garant OŠČ. Pred každým pretekom sa
navrhne a odhlasuje 3 členná komisia – JURY (garant, hl. rozhodca a 1 vyžrebovaný
z kapitánov družstiev), ktorá rieši prípadne podané protesty. Všetky protesty týkajúce sa
výsledkovej listiny musia byť podané do 30 minút po zverejnení výsledkov. Čas zverejnenia
musí byť na listine uvedený. Rozhodcovská komisia prípadné chyby ihneď odstráni. Všetky

protesty proti regulérnosti pretekov sú predkladané rozhodcovskej komisii do 60 minút po
skončení pretekov. Môžu byť podané ústne, ale následne musia byť podané písomne spolu
s čiastkou 100 eur (v prípade, že protest bude komisiou uznaný ako oprávnený, bude táto
čiastka vrátená). V opačnom prípade táto čiastka prepadne v prospech účtu odboru LRU-T.
Podané protesty musia byť rozhodcovskou komisiou uzatvorené. Komisia v sporných
prípadoch rozhoduje hlasovaním. V prípade nerozhodného výsledku hlasovania, je
rozhodujúci hlas garanta. Sankciovaný pretekár alebo družstvo musia byť ihneď oboznámení
s rozhodnutím komisie. Udelenie žltej alebo červenej karty rozhodcovskou komisiou musí byť
súčasťou výsledkovej listiny. Dotknutým pretekárom sa odoberú registračné preukazy, ktoré
sa spolu so správou hlavného rozhodcu a garanta OŠČ prekladajú na sekretariát Odboru
športovej činnosti k vykonaniu záznamu. Dosiahnuté výsledky pretekárov, označené
symbolom „D“ (diskvalifikácia) musia ostať vo výsledkovej listine.
16. Sankčný poriadok
a) Za porušenie pravidiel rozhodca navrhne udeliť napomenutie – žltú kartu a 1 trestný
plusový bod
b) Žltá karta bude zapísaná do registračného preukazu a platí na dve ročníkové obdobia
c) Za ďalšiu žltú kartu sa udelí červená karta a pretekár bude diskvalifikovaný zo súťaže,
započítava sa mu plný počet bodov +2
d) Diskvalifikovaný pretekár alebo družstvo sa nebude môcť po dobu dvoch ročníkov
zúčastniť prvej ligy a celoštátnych súťaží.
e) O konečnej fáze napomenutia alebo diskvalifikácie rozhoduje rozhodcovská komisia
pretekov a ich výsledok, musí byť súčasťou výsledkovej listiny
f) Sankcie za neospravedlniteľnú neúčasť na pretekoch v dlhodobej postupovej súťaži
prehodnotí a určí odbor LRU-T

17. Pravidlá pre jav búrky
Lov bude prebiehať za každého počasia. Ak by búrka nadobudla silné parametre, bude
pretek ukončený a rozhodcovská komisia bude musieť oznámiť každému družstvu, že je
pretek prerušený.
18. Práva a povinnosti účastníkov pretekov
Účastníci pretekov LRU-T majú práva a povinnosti zakotvené v Predpisoch pre športovú
činnosť SZŠR, sú povinný dodržiavať etické pravidlá a zvyklosti k prírode, funkcionárom
súťaže, súperom a divákom. Účastníci pretekov sa týchto pretekov zúčastňujú na svoje
vlastné nebezpečenstvo a za svoje správanie a konanie nesú svoju plnú osobnú
zodpovednosť. Všetci pretekári účastní na pretekoch sú povinní zúčastniť sa vyhlasovania
výsledkov. Všetci účastníci pretekov sú povinní ovládať Predpisy pre Športovú činnosť
a Súťažné pravidlá LRU – na ťažko.

19. Záverečné ustanovenia
Za obsahovú a formálnu správnosť pravidiel zodpovedá odbor LRU-T. Pravidlá nadobúdajú
platnosť dňom schválenia výkonným výborom SZŠR.. Pravidlá môžu byť modifikované
v zmysle Organizačného poriadku Odboru športovej činnosti SZŠR.

