
6.ročník feeder preteku na Košickom Jazere 

Termín konania: 1.máj 2020 

Miesto konania: Jazero Košice 

Organizátor: Feeder Team Košice „A“ + Ekl, Hirjak 

 

Preteky sú pre všetkých členov MsO SRZ Košice s platným rybárskym lístkom na kalendárny 

rok 2020 vo veku od 18 rokov. Výnimku majú juniori, ktorí súťažia v lige LRU Feeder – divízia.  

Počet pretekárov : maximálne 40 

Pretekár loví na jednu udicu s navijákom, iba s jedným jedno háčikom a košíkom.  Pripravených 

môže byť viac udíc. Technika method feeder nie je povolená! 

Povinná výbava:  podberák 

   úlovková sieť s minimálnou dĺžkou 2.5 m 

   podložka pod rybu je POVINNÁ!! 

   vyberač háčikov 

Ryba sa považuje za ulovenú vtedy, ak neobmedzila lov vedľajšieho pretekára, ak je 

v podberáku, alebo mimo vodnú hladinu do zvukového signálu - koniec preteku. 

- kapor sa váži hneď a po odvážení sa púšťa !!! 

- hodnotí sa každá ulovená ryba 

- kŕmenie je povolené len zakrmovacím košíkom 

- množstvo krmiva a živej nástrahy nie je obmedzené 

- patentka je zakázaná!!! 

Štartovné na pretek je 10 eur , použije sa na organizačné náklady, občerstvenie a ceny pre 

najúspešnejších pretekárov (poháre, medaily) 

 

Splatnosť štartovného je do 17.4.2020, v prípade neúčasti sa štartovné nevracia! Je možné 

nahlásiť náhradníka minimálne 2 dni vopred!! 

Dôležité upozornenie pre pretekárov! 

Pretekárovi, ktorý sa nedostaví na prezentáciu v čase od 07:00 do 07:45 hod, nebude umožnené 

losovanie a nebude mu umožnený štart v tomto preteku! 



Vyhodnotenie. 

Vyhodnotení budú prví traja pretekári s najvyššou váhou ulovených rýb a vyhodnotený bude 

pretekár s najväčšou ulovenou rybou v preteku.  

 

 

Časový rozpis preteku: 

1.prezentácia   07:00 - 07:45 hod. 

2.losovanie   07:45 - 08:15 hod 

3.príprava na pretek  08:15 - 09:20 hod 

4.kŕmenie   09:20 - 09:30 hod na zvukový signál 1x 

5.štart preteku   09:30 hod na zvukový signál 2x 

6.pretek   09:30 - 14:30 hod 

7.koniec preteku  14:30 hod zvukový signál 1x 

8.váženie   14:30 - 15:00 hod 

9. vyhodnotenie preteku a vyhlásenie víťazov                15:00 hod 

 

Možnosť prihlásenia :   Pavel Ekl         0905 487 471 

                                         Štefan Harčár  0903 732 633 

          

 

 

 

 

 


