
+Propozície k rybárskym pretekom 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poriadateľ:    Urbárska obec,  

pozemkové spoločenstvo Dulov 
Dátum:     5. máj 2012 
Prezentácia účastníkov:  6.00 – 7.00 hod. 
Začiatok pretekov:  7.00 – 12.00 hod. 
Štartovné:    10 Eur/osoba,dieťa 5 Eur/ 
                        
 



Pravidlá súťaže 
 

1. Pretekov sa môže zúčastniť každý držiteľ rybárskeho lístka vydaného 

Urbárskou obcou Dulov ako i ostatní záujemcovia o rybolov z radov 

občanov a rybári slovenského rybárskeho zväzu. 

2. Loví sa v zmysle zákona o rybárstve č. 139/2002 Zb. a vykonávacej 

vyhlášky, ako i vydaného domáceho rybárskeho poriadku vydaného 

Urbárskou obcou v Dulove. 

3. Lovné miesta si losuje každý účastník pričom musí byť medzi loviacimi 

dodržaná vzdialenosť minimálne 3 metre ,pre sponzorov bude 

vyhradených 20 miest 

4. Lovné miesta budú označené tabuľkami 

5. Loví sa výlučne z vnútornej strany jazier.  

6. Zmena miesta lovu je počas pretekov zakázaná. 

7. Bodujú sa nasledovné ryby dosahujúce najmenšiu lovnú mieru: 

 kapor – 45 cm 
 pleskáč – 35 cm 
 jalec – 35 cm 
 pstruh duhový – 30 cm 
 lieň sliznatý – 25 cm, 
 zubáč – 60 cm,  
 šťuka – 60 cm,  
 amur biely – 70 
 ostriež - 20 
 červenica 20 
 

8. Uvedené ryby sa bodujú systémom 1 cm = 1 bod. 

9. Počítajú sa iba úlovky odmerané oficiálnym rozhodcom. 

10. Loviaci si môže ponechať 1 ks ušľachtilej ryby./privlastniť si môže kapra 

s mierou od 50cm po 65cm , šťuku nad 60cm, zubáča nad 60cm, amura  

nad 70cm, pstruha nad 30cm./ Ostatné ušlachtilé  ryby je povinný  po 



odmeraní odovzdať rozhodcom, pustiť späť do jazera, resp. odovzdať 

rozhodcom do tomboly 

11.  Vnadenie je povolené bez obmedzenia. 

12.  Zakázané je označovanie lovných miest bójkami ako i zavážanie návnad 

i nástrah. 

13.  Loví sa na 2 udice s jednoháčikovým  nádväzcom,/t.j.2 hačiky na udici/ 

deti lovia na jednu udicu./ceny pre deti budú  osobitne/ 

14.  Každý pretekár musí byť prítomný pri udiciach. Pri opustení lovného   

miesta musí lov prerušiť a udice z vody vytiahnuť.  

15.  Každý loví samostatne pričom je zakázané nahadzovať udice susedovi,  

/otec môže nahodiť maloletému synovi/prípadne i vylovovať rybu. 

Zasieťkovanú rybu nemožno vymieňať. 

16.  Loviaci je povinný pri vylovovaní ryby používať podberák ako i nástroje 

na uvoľňovanie háčikov. 

17. Rozhodca má právo kedykoľvek skontrolovať nástrahy loviacich 

pretekárov. 

18. Platí prísny zákaz privlastňovania si kapra nad 65 cm!!!! 

19. Každý pretekár je povinný po ukončení pretekov zanechať lovné miesto 

bez rôznych odpadkov. 

20. Každý pretekár, ktorý tieto pravidlá poruší bude okamžite 

diskvalifikovaný, pričom mu nebude štartovné vrátené. 

21. Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo. 

22. Vzhľadom na bezpečnosť nebudú do pretekov pripustení pretekári vo 

viditeľnom podnapitom stave,rozhodca má právo takéhoto suťažiaceho 

vylúčiť zo suťaže 

23. Zákaz používania boilies ,Chytá sa len na prirodzené návnady 

zemiak ,kukurica,hrach/aj zavarané ochutené/,červy,chleba, chemicky 

neochutené cesto. 

      



     26. Max počet účastníkov je 120.Počet volných miest bude na internete  

            Priebežne od 1.-4. mája 

            

 

 Info:Účastníci si poplatok na preteky platia pri platení 
rybárskych lístkov  v priebehu 4. mesiaca,losujú si len lovné 
miesta po preukazaní sa účtenkou.Ostatní ak budú volné miesta si 
preteky platia pri vstupe do areálu. 
 
 
 

Prvé 3 miesta budú odmenené hodnotnými vecnými                   
cenami a odmenená bude aj najväčšia ryba 

 

Príjemné prežitie pretekov a  
pekné zážitky  

Vám želajú usporiadatelia. 
 

Ostatné vecné ceny budú vylosované v tombole. 
Občerstvenie na mieste /guláš, pečené špeciality ,nealkoholické ako aj 
alkoholické nápoje 
                                                Rybný hospodár : Ing. Ferdinand Horečný 
                                                          


