
Detská feedrová liga Košice rok 2018 

 

Termíny a miesta konania: 

 27.5 2018 - Hornád pri sídlisku Nad Jazerom- spodná trať 

 3.6 2018 - Hornád pri Aničke 

9.9 2018 - Hornád pri sídlisku Nad Jazerom- spodná trať, alebo stojatá voda MsO 

Trebišov- po dohode s zákonnými zástupcami pretekárov 

 30.9 2018 - Hornád pri sídlisku Nad Jazerom- vrchná časť ,,od splavu“ 

 

Miesto konania pretekov sa v prípade nutnosti, alebo nepriaznivého počasia a stavu vody 

môže zmeniť, čo však bude včas oznámené všetkým prihláseným pretekárom!!! 

 

Organizátor pretekov: SRZ MsO Košice 

 

Veková kategória: deti vo veku od 6 do 15 rokov 

Deti môžu súťažiť, len v sprievode aspoň jednej dospelej osoby!!! 

Preteky sú len pre neregistrovaných pretekárov. 

Limit účastníkov je max. 30 pretekárov, pretekárska trať je so sektormi s max. počtom 10 

stanovíšť. 

 

Každý pretekár musí vedieť sám, bez pomoci cudzej osoby, nahodiť udicu s nástrahou!!!  

Pretekár loví na jednu udicu s navijakom, iba s jedným jedno háčikom a feeder košíkom. 

Pripravených môže byť viac udíc. 

 

Povinná výbava: 

- Podberák 

- Úlovková sieť- minimálna dĺžka 3 metre 

- Podložka pod ryby 

- Vyberač háčikov 

 



Ryba sa považuje za ulovenú vtedy, ak je v podberáku, alebo mimo vodnú hladinu do 

zvukového signálu „koniec preteku“. 

Hodnotenie: 

- Ploska pásavá nie je hodnotená, púšťa sa 

- Pstruh potočný a dúhový nie je hodnotený, púšťa sa 

- Pretekár, ktorí skončí bez úlovku, nezískava žiadne body 

- V prípade rovnosti bodov, rozhoduje súčet váh 

- Každý pretek je vyhodnotený samostatne, celkový víťazi pre rok 2018, budú 

vyhodnotený po poslednom kole 

 

Štartovné deti neplatia, občerstvenie zabezpečí usporiadateľ preteku. 

Priebežné výsledky za jednotlivé kolá budú uverejňované na internetovej stránke SRZ MsO 

Košice a na facebooku spolu z fotodokumentáciou. 

 

Informácie a možnosť prihlásenia sa záujemcov o pretek: 

- Tomáš Warzybok- t.č.:0917 709 404 

- Róbert Halász- t.č.:0917 736 879   

 

Časový rozpis pretekov: 

- 08:00-08:30 - prezentácia, losovanie, presun na stanovište 

- 08:30-09:20 - príprava na pretek 

- 09:20-09:30 - kŕmenie ,,na zvukový signál“ 

- 09:30-12:30 - pretek ,,na zvukový signál“ 

- 12:30 - ukončenie preteku ,,zvukový signál“ 

- 12:30-13:00 - váženie 

- 13:00 - vyhodnotenie 

 

  

  


