
Seňa feeder cup MsO Košice máj rok 2019 

                                                1.ročník 

 

Termín a miesta konania preteku: 

 11.5-12.5.2019 

 Revír VN Seňa číslo revíru 4-3770-1-1.  Vodná plocha nádrže (5ha) pri obci Seňa.  

Organizátor pretekov: MsO Košice II Nové Mesto 

Limit účastníkov je max. 16 dvojčlenných týmov. Prihlasuje sa na telefónnych čislach 

uvedených nižšie. Pri prihlásení je potrebné uviesť číslo členských preukazov oboch 

pretekárov z týmu. Pri neuvedení čísiel oboch pretekárov sa tým neprihlási. Až po 

telefonickom prihláseni sa pri Tomášovi Warzybokovi alebo Róbertovi Feču je možné 

zaplatenie štartovného. 

 

Časový harmonogram preteku: 

1. Deň sobota 11.5.2019 

 

- 07:00 - 07:30 prezentácia  

- 07:30 - 8:30 otvorenie pretekov a žrebovanie (prvý aj druhý deň naraz)  (1x zvukový 

signál) 

- 8:30 - 9:50 vstup do pretekárskeho miesta, príprava na preteky, kontrola množstva 

návnad a nástrah (v prvých 30 min. prípravy na preteky) 

- 9:50 - 10:00 kŕmenie   (1x zvukový signál kŕmenie, 2x zvukový signál lovenie) 

- 10:00 - 18:00 lovenie   (1x zvukový signál 17:55, 3x zvukový signál koniec lovenia) 

- 18:00 – 18:30 váženie  

 

 

2. Deň nedeľa 12.5.2019 

 

- 07:00 – 07:30 prezentácia 

- 07:30 – 08:50 vstup do pretekárskeho miesta, príprava na preteky, kontrola množstva 

návnad a nástrah (v prvých 30 min. prípravy na preteky) (1x zvukový signál) 

- 08:50 – 09:00 kŕmenie   (1x zvukový signál kŕmenie, 2x zvukový signál lovenie) 

- 09:00 – 17:00 lovenie  (1x zvukový signál 16:55, 3x zvukový signál koniec lovenia) 

- 17:00 – 17:30 váženie  

- 17:30 – 18:00 vyhodnotenie  

 

 

 

 



Štartovné: 

Štartovné za pretek je 40 EUR! Použije sa na organizačné náklady a ceny pre najlepších pretekárov. 

V cene štartovného sú raňajky a obed pre každého sútažiaceho v prvý aj druhý deň. Taktiež je 

zabezpečený pitný režim na každý deň. Obed v prvý aj druhý deň a taktiež raňajky v druhý deň 

dostane pretekár len po predložení lístku, ktorý mu bude daný v prvý deň preteku pri losovaní. 

Raňajky v prvý deň dostane každý pretekár pri losovaní. Prihlásiť sa na pretek je potrebné do10.5 

.2018 a štartovné je potrebné uhradiť najneskôr do 10.52018 . V prípade neúčasti sa štartovné 

nevracia. 

Informácie o preteku 

Pretekať sa bude v dvojčlenných družstvách. Pretek nieje ohraničený vekovou kategóriou ani 

pohlavím.  

Pretek bude v duchu profesionálneho feedru a taktiež v duchu amatérskeho feedru. Znamená to, že 

budú vytvorené dve kategórie, ktoré budú hodnotené nezávisle od seba.  

 

Neregistrovaný pretekári budú v jednej kategórií a registrovaný (pretekári, ktorý majú registračku 

a chytajú súťažne feeder ligu na slovensku) v druhej kategórií. Ak sa v týme nachádza jeden 

registrovaný pretekár a druhý neregistrovaný tak tento tým spadá automaticky do kategórie 

registrovaných pretekárov.  

Do sieťky sa sakuje každá ulovená ryba okrem hospodársky cenných rýb (kapor, šťuka, zubáč, lipeň, 

pstruh, mrena, podustva). Hospodársky cenná ryba sa odváži pretekármi so susedného týmu hneď po 

jej ulovení a odsúhlasiť váhu musí svojím podpisom jeden aj druhý tým. Váhy a saky na váženie budú 

rozdané na začiatku preteku. 

Miesta lovu sa budú druhý deň preteku meniť. Pri losovaní v prvý deň si pretekári vylosujú aj miesto 

na druhý deň. Toto miesto nesmie byť rovnaké a taktiež ak mal tým forhand (1. 2. 15. 16. štand) 

druhý deň si tieto štandy vylosovať nesmie!!! 

Po skončení prvého dňa sa zakazuje loviť. Znamená to, že v sobotu večer nesmie nikto chytať ryby až 

do začatia preteku v nedeľu. 

 

Pravidlá preteku 

Obe kategórie budú sútažit podľa pravidel LRU-Feeder, ktoré môžete nájsť aj na tomto odkaze 

http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/02/S%C3%9A%C5%A4A%C5%BDN%C3%89-

PRAVIDL%C3%81-LRU-F-2018.pdf. Keďže nie všetko bude presne podľa týchto pravidel tak nižšie 

popíšeme menšie úpravý pre jednotlive súťažné kategórie.  

Neregistrovaný pretekári 

Súťažia podľa pravidiel LRU-Feeder avšak nemajú určené maximálne množstvo krmiva a ani im 

nebude kontrolované. Majú dovolené plávajúce nástrahy. Taktiež nebude kontrolovaná dĺžka 

nadvezcu a ani veľkost háčiku. Smú používať methoodove krmítka. Pri kŕmení je prísne zakázané 

krmiť raketami alebo hoci akými inými zakrmovacími prostriedkami okrem feedroveho košíku. Je 

zakázané používať akékoľvek iné indikátory záberu, ako je špička na feedrovom prúte. 

Celkové umiestnenie bude vyhodnotené podľa súčtu hmotnosti rýb ulovených za obe dni. 

http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/02/S%C3%9A%C5%A4A%C5%BDN%C3%89-PRAVIDL%C3%81-LRU-F-2018.pdf
http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/02/S%C3%9A%C5%A4A%C5%BDN%C3%89-PRAVIDL%C3%81-LRU-F-2018.pdf


Registrovaný pretekári 

Preteká sa v disciplíne LRU – feeder podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ 2012 a doplnkov 
platných od 21.1 2018. Množstvo krmiva rastlinného pôvodu je stanovené na 12 l a množstvo návnad 
živočíšneho pôvodu na 2,5 l (z toho môže byť max. 0,5 l kŕmnej patentky).  Všetci pretekári musia mať 
pri kontrole živú návnadu pripravenú v sade odmerných nádob vzor " Sensas " a pre lovnú patentku 
vzor Tubertini. Návnada rastlinného pôvodu musí byť pri kontrole krmiv a umiestnená v rybárskom 
vedre so značkami objemu na vnútornej strane. 
 
Jedina zmena pre registrovaných pretekárov je množtvo krmiva a živej nástráhy. Kedže sa nechýta 5 
hodín ale 8 a v týme sú dvaja pretekári tak maximálne množstvo krmiva je stanovené na 38,4 l 
a množstvo návnad živočíšneho pôvodu na 4 l (z toho môže byť max. 0,8 l kŕmnej patentky).  
 
Všetky ostatné pravidlá platia ako pri preteku s pravidlami LRU-Feeder. 
 
Celkové umiestnenie bude vyhodnotené podľa pravidiel LRU – feeder. 
 

Povinná výbava pre tým 

Každý pretekár (tým) je povinný uchovávať ryby v sieťkach minimálnej dĺžky 3,5m, opatrenými 

obručami s priemerom minimálne 40cm. V prípade štvorcovej alebo obdĺžnikovej sieťky uhlopriečka 

musí byť minimálne 50cm. Pretekár zodpovedá za uchovanie rýb živých a počas preteku je s nimi 

povinný zaobchádzať šetrne. Pretekár musí počas preteku ponoriť úlovkovú sieťku minimálne 1,5 m 

do vody. Ryba sa považuje za ulovenú aj keď je náhodne zaseknutá mimo hlavovú časť. Ryba sa 

považuje za ulovenú ak je trvale mimo vodnú hladinu v okamihu zaznenia signálu „koniec lovu“, nie 

počas jeho trvania. To znamená, že musí byť mimo vodnú hladinu v moci pretekára, pokiaľ je v 

podberáku, ten musí byť tiež mimo vodnú hladinu. V opačnom prípade je pretekár povinný rybu 

pustiť. 

Pean, meter, podberák, podložku pod rybu. 

 

Spôsob lovu 

Každý pretekár loví iba na jeden feedrový prút opatrený navijakom. Maximálna dĺžka prútu je 4,5m 

od konca rúčky po posledné koncové očko. Udica je povolená iba s jedným nadväzcom a s jedným 

jednoháčikom. Je zakázaný paternoster. Pripravených môže byť viac prútov. Prút na ktorý pretekár 

loví musí byť opretý aspoň o jeden pevný oporný bod. Nad vodnou hladinou môže byť umiestnený 

len jeden s prútov. Je zakázané používať akékoľvek signalizátory, zvukové alebo svetelné. Pomocné 

terčíky je dovolené používať.  

Vyhodnotenie 

Vyhodnocovať sa budú v oboch kategóriách prvé tri miesta. Ako pohármi tak aj vecnými cenami. 

Samozrejme aby to bolo zaujímavejšie máme prichistané aj malé prekvapenie, o ktorom sa dozvie 

každy až v deň vyhodnocovania . 

Pretekári by podľa platných pravidiel LRU-feeder mali ostať na vyhodnotení. Týmto žiadame, aby aj 

pri týchto pretekoch ostal každý tým až kým sa neskončí vyhodnotenie. Uctite si výhercov a urobíte 

pekné gesto. Tým, ktorý odíde bude na konci vyhodnocovania vyhlásený čisto len pre informáciu. 

 



Porušenie pravidiel 

Porušenie pravidiel sa pri prvom zistení bude riešiť napomenutím. Každé ďalšie zistené porušenie 

bude riešené odobratím najväčšej ulovenej ryby. Znamená to že pri opakovaných porušeniach a za 

každé porušenie sa vezme jedna z najväčších ulovených rýb. Medzi tieto ryby nepatrí len biela ryba 

ale aj hospodarsky cenné ryby. 

Avšak je na každom z vás či bude podvádzať alebo nie. Veď sme sa sem prišli hlavne zabaviť tak sa 

rešpektujme navzájom. 

Tieto sankcie platia aj pre registrovanú aj pre neregistrovanú kategóriu. 

 

Informácie o danom preteku: 

- Tomáš Warzybok- t.č.:  0917 709 404, pri neučasti organizátora Tomáša je jeho 

náhradnik Štefan Harčar.   

Štartovné a prihlásenie tímu 

-Tomáš Warzybok  - 0917 709 404 

- Štefan Harčar -0903 732 633 

- Pavel Ekl  ( EKL-FISH ) – 0905 487 471 

- Roland Pavluk ( Q-Ryb) – 0905 612 258 

Organizátor si vyhradzuje plné právo zmeniť niektoré pravidla pred začiatkom preteku po vzájomnej 

dohode s pretekármi. Taktiež pri nepriaznivom počasí prerušiť pretek a taktiež ho preložiť na iný 

termín. 

Ubytovanie si zabezpečuje každý pretekár na vlastné náklady. 

Výsledky budú k dispozícii na internetovej stránke MsO Košice a na funpage SRZ Košice na facebooku 

spolu s fotodokumentáciou. 


