
Memoriál Miroslava Kočiša Izra 01.11.2020 

 

 

MsO SRZ Košice Vás týmto pozýva na 2. ročník prívlačového preteku 

Memoriálu Miroslava Kočiša dňa 01.11.2020 konaného na jazere Izra. 

 

Povolené spôsoby lovu a povinná výbava 

     Je možné loviť iba metódou prívlač, nástraha musí byť súvislým alebo prerušovaným 

spôsobom ťahaná, s cieľom podnietiť ryby k záberu. Dĺžka udíc a ich počet je bez obmedzení. 

Je zakázané používať sbiro, bočný príves, bublinu, tyrolské drievko. Záťaž musí byť súčasťou 

nástrahy. Loví sa systémom chyť a pusť, preto je povinné použitie háčikov bez protihrotov. Je 

zakázané loviť na nástrahy živočíšneho a rastlinného pôvodu, umelú kukuricu, vnadiť, hádzať 

čokoľvek do vody. Pretekár je povinný mať pri sebe podberák a používať ho pri zdolávaní, 

nepodobratá ryba nebude uznaná. Pretekár je povinný mať pri sebe uvoľňovač háčikov a 

prípade potreby ho použiť. 

 

2. Bodovanie a rozhodovanie 

     Bodované sú všetky dravé ryby nad 20 cm, každá ryba sa hodnotí 1 bodom, bez ohľadu na 

veľkosť. Háčik musí byť v hlavovej časti, ohraničenej žiabrovými oblúkmi. Hodnotené je každé 

kolo zvlášť, víťazí pretekár s najnižším súčtom umiestnení. V prípade rovnosti bodov o víťazovi 

rozhodne žreb. Pretekári si rozhodujú sami, bez rozhodcov. Pretekári  po svojej pravej ruke, 

sledujú dodržiavanie pravidiel a počet úlovkov, teda bodov. Po kole rozhodujúci pretekár 

zapíše do bodovacieho preukazu počet bodov, čitateľne svoje meno, čitateľne meno 

pretekára, ktorému rozhoduje, obaja sa podpíšu. Bodovací lístok sa odovzdá organizačnému 

štábu. 

 

3. Počet pretekárov, prihlasovanie a platba štartovného 

      Určený počet  pretekárovu je 40. Záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom 

vybor@msokosice.sk, prípadne telefonicky na číslo 0905 458 382, p. František Štos.  Výška 

štartovného je 15 €, platí sa pred pretekmi na mieste  organizačnému štábu. 

     Každý účastník pretekov vrátane organizačného štábu je povinný sa riadiť platnými 

protiepidemiologickými opatreniami na ochranu proti Covid-19 platnými v čase podujatia. 

Dodržiavať odstupy medzi pretekármi počas celej doby akcie nielen počas samotného preteku. 

Dezinfekčné prostriedky zabezpečí organizátor, rúška účastníci. Ďakujeme za pochopenie. 

mailto:vybor@msokosice.sk


4. Harmonogram pretekov 

Losovanie  

07:00 - 08:00 - žrebovanie  

08:30 - 09:30 - 1. kolo  

09:45 - 10:45 - 2. kolo  

11:00 - 12:00 - 3. kolo  

12:00 - 13:15 - obed  

13:15 - 14:15 - 4. kolo  

15:00 – vyhodnotenie 

 

5. Ďalšie ustanovenia 

     Na preteky  bude nasadených 500 kg pstruha dúhového. V poslednom kole si môže každý z 

pretekárov uloviť a ponechať 4 ks pstruha dúhového. Každý z účastníkov preteká na vlastnú 

zodpovednosť  a je povinný k ostatným účastníkom a rybám správať sa ohľaduplne. 

V cene štartovného sú zahrnuté raňajky a obed. 

 

Organizačný výbor 


