
Feedrová liga dospelí MsO Košice rok 2018 

 

Termíny a miesta konania pretekov: 

 20.5 2018- Hornád pri sídlisku Nad Jazerom- spodná trať 

 24.6 2018- Hornád pri Aničke ,, od vodáckej trate smerom dolu“ 

 8.7 2018- Hornád pri sídlisku Nad Jazerom- spodná trať- možnosť preteku u MsO                                                                        

Trebišov stojatá voda 

 14.10 2018- Hornád pri sídlisku Nad Jazerom- vrchná trať 

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: od 17 rokov 

Limit účastníkov je max. 40 pretekárov. Pretekárska trať je so sektormi s max. počtom 15 

stanovíšť. Pretekár lový na jeden prút s navijákom, iba s jedným jedno háčikom a košíkom. 

Pripravených môže byť aj viac udíc. 

 

Povinná výbava: 

- podberák 

- úlovková sieť ,, tunel min. 3 metre“ 

- podložka pod ryby 

- 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 pretekov. Kŕmenie je 

povolené len zakrmovacím košíkom. Množstvo krmiva je max. 12 litrov navlhčeného krmiva 

a množstvo živej nástrahy je max. 2,5 litra. 

 

 

 



Hodnotenie: 

- Ploska pásava nie je hodnotená- púšťa sa 

- Pstruh potočný a dúhový ne je hodnotený- púšťa sa 

- Hodnotí sa bodovo prvých 10 miest v každom sektore 

- Pretekári, ktorí skončili za 10. miestom, alebo bez úlovku, nezískavajú žiadne body 

- V prípade rovnosti bodov rozhoduje súčet váh, alebo los v uvedenom poradí 

- Vyhodnotenie pretekov je po poslednom preteku v roku 

 

Štartovné na každý pretek je 10 eur. Použije sa na organizačné náklady a ceny pre 

najúspešnejších pretekárov (poháre, medaily). Štartovné za všetky preteky vo výške 40 eur je 

potrebné uhradiť najneskôr do 11.5. 2018 buď na rybárskom dome na VODNEJ č.1 slečne 

Korečkovej, alebo pánovi Warzybokovi. Vyzbierané financie budú následné vložené na 

bankový účet MsO Košice. Úhrada štartovného sa bude vyberať oproti podpisu a týmto po 

uhradení automaticky bude pretekár zapísaný do listiny pretekárov.  

 

V prípade neúčasti na akomkoľvek kole danej súťaže sa štartovné nevracia. 

 

Časový harmonogram preteku: 

- 07.30 - 07.45 prezentácia  

- 07.45 - 8.00 otvorenie pretekov a žrebovanie  

- 8.00 - 9.20 presun na pretekárske miesto, príprava na pretek  

- 9.20 - 9.30 kŕmenie- zvukový signál  

- 9:30 - 14.30 pretek- zvukový signál 

-  14.30  koniec preteku- zvukový signál 

- 14.30 – 15:00 váženie  

- 15.00 vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien 

 

 

Informácie o danom preteku: 

- Tomáš Warzybok- t.č.:0917 709 404 

- Róbert Halász- t.č.:0917 736 879   

 

Propozície na preteky, ako aj priebežné výsledky, budú k dispozícii na internetovej stránke MsO 

Košice a na funpage SRZ Košice na facebooku spolu s fotodokumentáciou. 


