
 
Vybor Obo 3-Furča usporiada 9. ročník preteku jednotlivcov v love rýb pre deti a mládež, pri príležitosti MDD. 

Pretek je určený pre deti od 5r. do 15r.. Možnosť zúčastniť sa majú aj nerybári. Každý pretekár musí mať doprovod 
dospelej osoby. 
Počet pretekárov je obmedzený - 45. 
Cena vstupného/štartovného je 5 Euro pre rybára s doprovod. Platí sa pri registrácii. V cene je  občerstvenie.  
Termín konania: 04. 06. 2022  
Miesto konania: Vodná nádrž – Bidovce, kaprový revír.  
Miesto zrazu: VN BIDOVCE   
Organizator: 0bo 3- Furča 

Predseda pretekov: Bartolomej Gergely 
Hlavný rozhodca: Ladislav Mako 
Technický vedúci: Juraj Kasič 
Bodovacia komisia: Peter Štempel 
         Tibor  Kováč 
Zdravotnícke zabezpečenie: 112  

Technické pokyny:  
Preteká sa v disciplíne plávana, feeder, alebo položená. Povolený je lov na jednu udicu. Pretek sa  koná podľa 
prepisov pre športovú činnosť SRZ 2022. Pretekár musí mať vlastné rybárske vybavenie (udica, podberák, pean, 
meter...). Pretekár po každom ulovení nechá rybu odmerať a zapísať do bodovacieho preukazu rozhodcov. Pomoc 
doprovodu je dovolená pri príprave montáži a pri podoberaní ulovenej ryby.    

Bodovanie rýb:  
Ryba do 25 cm = 1 bod 
Ryba nad 25 cm - za každých 5 cm naviac + 1 bod  

Hodnotene kategórie: 
1. kategória: rybár vo veku 5-10r 
2. kategória: rybár vo veku 11-15r 
3. kategória: nerybár vo veku 5-10r 
4. kategória: nerybár vo veku 11-15r  

Časový harmonogram:  
7:30- 8:30 - registrácia pretekárov a rozdelenie štartovacích miest  
8:45- 9:00 Otvorenie preteku   
Začiatok preteku: 
 9:30 štart na zvukové znamenie 
13:30 koniec na zvukové znamenie 
14:00 vyhodnotenie 

Záverečné ustanovenia:  
• Uzávierka prihlásenia pretekárov je 04. 06. 2022. 
• Záujemcovia o súťaž budú do súťaže prihlásení len po tel. kontakte 0907632906 u p. Juraj Kasič. 
• Pri prihlásení je nutné uviesť: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a kategóriu rybár – 

nerybár pretekára. 
• S organizačných dôvodov budú do súťaže zaregistrovaní len vopred a včas prihlásení záujemcovia. 
• Súťažiaci v kategórii rybár je povinný si doniesť v deň preteku platný členský preukaz. 
• Preteká sa za každého počasia. V prípade kalamitnej situácie si organizátor vyhradzuje právo zrušenia 

preteku. 
• Všetci pretekári pretekajú na vlastné nebezpečenstvo. 

Obo 3-Furča vám praje veľa úspechu pri pretekoch ☺  

BIDOVSKÁ RYBKA 9. ROČNÍK


