
NOVOMESTKÝ POHÁR V LOVE KAPRA 2015 
  

 

MO SRZ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Vás srdečné pozýva na pretek love kaprov na Zelenej 

vode v Novom Meste nad Váhom 

      

Dátum konania:  24.-27.9.2015 v čase od 16:00 do ukončenia preteku v daný deň o 12:00 so 

slávnostným vyhlásením výsledkov 

Miesto konania:  Zelená voda, Nové Mesto nad Váhom 

Závodná trať:  Zelená voda je stojatá vodná plocha s rozlohou cca. 90 ha, dno je štrkové, 

bahnité, miestami zarastené vodnými rastlinami. Hĺbka vody sa pohybuje v 

rozmedzí od 1m do 10 m. 

 

Bodované ryby:  kapor a amur s váhou nad 2 kg 

Štartovné:  120 € na jedno družstvo v zložení: 2 pretekári a 1 pomocník 

Počet družstiev:  27 

 

Pravidlá lovu: 

• Kŕmenie je povolené s boilies, vareným partiklom a peletami. 

• V jednom teame sa chytá na 4 prúty (na jednej udici s jedným nadväzcom a háčikom). 

• Lov je povolený na boilies a pelety. 

• Každý team musí byť vybavený povinnými pomôckami (2x podložka, 4x prechovávací sak, 

meter, vyberač háčikov a veľký podberák) 

• Každý účastník súťaže je povinný rešpektovať pokyny rozhodcov. 

• V prípade nejasností organizátorská komisia rozhodne na mieste. 

• V prípade silnej víchrice alebo búrky organizátori rozhodnú o obmedzení vstupu na vodu, 

prípadne o dočasnom prerušení súťaže. 

• Nadmerné použitie alkoholu a nedôstojné správanie alebo obťažovanie ostatných pretekárov 

bude organizátor považovať za hrubé porušenie predpisov. 

• Svietiace bóje sú povolené. 

• Použitie sonaru je povolené. 

• Osvetľovanie vodnej hladiny s vysokovýkonným svetlom je zakázané. 

• Po ukončení súťaže lovné miesta prosíme opustiť čisté. 

Použitie člna: 

• Z člna je povolené kŕmenie, zavážanie a zdolávanie rýb. 

• Pri použití člna je nutné použiť záchrannú vestu. 

• Použitie kŕmnej lode je povolené. 

• Čln s elektrickým motorom je povolený. Čln so spaľovacím motorom je zakázaný! 

Zaobchádzanie s rybami: 

• Každý team musí mať k dispozícii minimálne 4ks prechovávacích sakov. 

• Odporúčame používanie dezinfekčných prostriedkov na ošetrenie rýb. 

• Do jedného prechovávacieho saku na ryby je možné umiestniť len jednu bodovanú rybu. 

• Použiť kaprovú podložku je povinné aj v člne. 

• Kaprová podložka, podberák v rozmeroch hlavice minimálne 80x80cm. 

• Nedodržanie pravidiel, zlé správanie sa a nekultúrne zaobchádzanie s rybami môže viesť k 

okamžitému vyradeniu zo súťaže, ak o tom tak rozhodne organizátor. 

Bodovanie a váženie: 

• Pri vážení ulovenej ryby môže byť prítomný jeden člen zo susedného teamu a svojim 

podpisom overiť úlovok. 



• Ulovené ryby je prísne zakázané preniesť do susedného alebo iného družstva. 

• Ak by nastala takáto situácia, oba teamy sú zo súťaže vylúčené. 

• Do súťaže sa započítajú len kapre a amury s hmotnosťou nad 2 kg.   

• Víťazom sa stane team s celkovou najväčšou hmotnosťou ulovených rýb. 

• Váženie bude vykonávané priebežne počas celého trvania súťaže. Družstvo, ktoré uloví ryby 

od 5 do 10 kg je povinné privolať rozhodcu po tretej zasieťkovanej rybe. Pokiaľ družstvo 

ulovilo rybu nad 10 kg je povinné ihneď privolať rozhodcu.   

• Ulovená ryba sa započítava do bodovania aj v tom prípade, ak zdolávanie skončí po zaznení 

zvukového signálu, ktorý ukončí súťaž. 

Odmeňovanie: 

1.miesto - 700 € hotovosť plus vecné ceny a poháre 

2.miesto - 400 € hotovosť plus vecné ceny a poháre 

3.miesto - 300 € hotovosť plus vecné ceny a poháre  

4. až 8. miesto - vecné ceny 

 

Bonus za najväčšiu rybu: 100 € hotovosť plus pohár a vecné ceny 

 

Všetci pretekári pretekajú na vlastne nebezpečenstvo. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny 

v priebehu prihlasovania. O všetkých zmenách budú všetci prihlásení vopred informovaní. 

Losovanie miest prebehne v poradí, v akom boli uhradené poplatky za štartovné na účet 

usporiadateľa. V prípade nekonania preteku z dôvodov na strane usporiadateľa bude štartovné 

vrátené v plnej výške. 

 

Prihlasovanie pretekárov bude možné prostredníctvom emailu na adrese nmrybar@centrum.sk, 

obratom bude záujemcom poskytnuté číslo bankového účtu MO pre úhradu štartovného. 

 

Plánovaná pretekárska trať (vyznačená červenou líniou): 

 

mailto:nmrybar@centrum.sk

