
 

 

Slovenský rybársky zväz Rada Žilina 
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Stará Ľubovňa 

 

   

 
Propozície detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč 2020 

 

 



 

 

Vážení vedúci detských rybárskych krúžkov, vážení rodičia a milé deti. 
 
Pripravili sme pre vás ďalší ročník tradičnej detskej rybárskej súťaže pre deti od 9 do 15 rokov Zlatý blyskáč 
2020. Už po štvrtý krát sa nesie v duchu myšlienky: „hľadá sa všestranný rybár“. Súťažiaci si môžu vybrať 
disciplíny, v ktorých budú pretekať. Povinnou disciplínou sú vedomostné testy a rozpoznávanie rýb. 
Novinkou tohto ročníka je, že v celkovom vyhodnocovaní všestranných rybárov sa zohľadňujú výsledky 
všetkých disciplín Zlatého blyskáča. 
 
Termín konania: 12. – 16. august 2020 
 
Miesto konania: revíry Miestnej organizácie SRZ Stará Ľubovňa: Jakubianka 4 -0790 -4 -1,  
Vengliska 4 -3890 -1 -1, futbalový štadión MŠK Stará Ľubovňa, hotel Sorea a Hrad Stará Ľubovňa. 
 
Organizačný štáb: 
 
Riaditeľ súťaže: Rastislav Piontek – športový referent MO SRZ Stará Ľubovňa. 
Hlavný organizátor: Dušan Jaššo – referent pre prácu s deťmi a mládežou sekretariát Rady SRZ. 
Garant Rady SRZ: Ivan Orovčík – člen Rady SRZ a predseda MO SRZ Stará Ľubovňa. 
Hlavný rozhodca: Ján Šima St. – rozhodca SZŠR východ MO SRZ Stará Ľubovňa. 
Hlavný technický vedúci: Rastislav Piontek. 
Rozhodcovia pre jednotlivé disciplíny: muška, prívlač – Martin Roth – MO SRZ Poprad; 
plávaná, feeder – Rastislav Piontek; rybolovná technika – Daniel Poničan – referent pre prácu s deťmi 
a mládežou MsO SRZ Zvolen; vedomostné testy a rozpoznávanie rýb – Dušan Jaššo. 
Bodovacia komisia: Anton Kanda – tajomník MO SRZ Spišská Stará Ves, Miroslav Matis MO SRZ 
Trstená a zástupca vedúcich družstiev zvolený po slávnostnom otvorení. 
Fotograf a beseda o rybárstve: Jaroslav Šubiak SOŠ Ivanka pri Dunaji. 
Mediálny manažér: Erik Voltemar. 
Počas trvania pretekov je zabezpečená zdravotnícka služba a záchranár. 
 
Časový harmonogram: 
 

1. deň streda (12.8.): 

16:00 – 18:00 prezentácia a ubytovanie (recepcia hotela Sorea), 

18:00 – 19:00 večera (spoločenská sála), 

19:00 – 20:00 slávnostné otvorenie súťaže, sľub pretekárov (spol. sála.), voľba zástupcu 

vedúcich, 

20:00  žrebovanie, porada vedúcich a organizátorov (deti pripravujú tričká Zlatý 

blyskáč, tréning RT v areáli hotela). 

2. deň štvrtok (13.8.): 

6:00 – 7:00  raňajky (hotel Sorea), 

7:00 – 7:15  nástup (parkovisko hotela Sorea),  

7:15 – 8:00 presun na pretekársku trať, príprava náčinia a presun po pretekárskej trati, 

8:00 – 8:45  prvé kolo muškárenie, 

8:45 – 9:15  presun, 



 

 

9:15 – 10:00  druhé kolo muškárenie, 

10:00 – 10:30  presun, 

10:30 – 11:15 tretie kolo muškárenie, 

11:15 – 11:45 presun, 

11:45 – 12:30 štvrté kolo muškárenie, 

12:30 – 13:45 obed pri pretekárskej trati (Reštaurácia Bistro Štelka), 

13:45 – 14:00 nástup (Reštaurácia Bistro Štelka), 

14:00 – 14:30 presun na pretekársku trať Jakubianka, príprava náčinia a presun po 

pretekárskej trati, 

14:30 – 15:15 prvé kolo prívlač, 

15:15 – 15:45 presun, 

15:45 – 16:30 druhé kolo prívlač, 

16:30 – 17:00 presun, 

17:00 – 17:45 tretie kolo prívlač, 

17:45 – 18:15 presun, 

18:15 – 19:00 štvrté kolo prívlač, 

19:00 – 20:00 presun a večera (hotel Sorea), 

20:00 – 21:00 beseda s Jaroslavom Šubjakom „Klimatická zmena a jej vplyv na 

hospodárenie v rybárskych revíroch“, 

21:00 – 22:00 žrebovanie a porada vedúcich. 

3. deň piatok (14.8.): 

6:30 – 7:30  raňajky (hotel Sorea), 

7:30 – 7:45  nástup (parkovisko hotela Sorea) 

7:45 – 8:50  presun na pretekársku trať, vykladanie náčinia a príprava VN Vengliska, 

8:50 – 9:00  vnadenie, 

9:00 – 12:00 preteky plávaná, 

12:00 – 12:15 váženie (pretekár zostáva na mieste do príchodu rozhodcu), 

12:15 – 13:00 obed (VN Vengliska, náčinie zostáva na lovnom mieste), 

13:00 – 15:00 beseda „Sokoliari majstra Vagana“, 

15:00 – 16:00 presun na pretekársku trať a príprava, 

16:00 – 19:00 preteky feeder, 

19:00 – 19:15 váženie (pretekár zostáva na mieste do príchodu rozhodcu), 



 

 

19:15 – 20:30 balenie náčinia a presun do hotela Sorea, večera, 

20:30  voľný program pre deti (spoločenské hry, tréning RT, plávanie v bazéne), 

21:00  žrebovanie a porada vedúcich. 

4. deň sobota (15.8.): 

7:00 – 8:00  raňajky (hotel Sorea), 

8:00 – 8:15  nástup (parkovisko hotela Sorea) 

8:15 – 9:00 presun na pretekársku trať RT (futbalové ihrisko Stará Ľubovňa) a príprava 

náčinia), 

9:00 – 13:00  preteky rybolovná technika (trojboj), ukážka disciplín D1 a D2, 

13:00 – 14:00  presun, obed (hotel Sorea), 

14:00 – 15:00 vedomostný test a spoznávanie rýb (v akváriách), 

15:00 – 15:15 nástup (parkovisko hotela Sorea), 

15:15 – 15:30 presun k chovnému potoku, 

15:30 – 17:30  workshop s Michalom Kravčíkom „Postav svoju hrádzku“, 

17:30 – 18:00 presun do hotela Sorea, 

18:00  večera – grilovačka voľný program pre deti (spoločenské hry). 

5. deň nedeľa (16.8.) 

7:30 – 8:30  raňajky (hotel Sorea), 

8:30 – 8:45  nástup (parkovisko hotela Sorea), 

8:45 – 10:00 odubytovanie z hotela Sorea, 

10:00 – 10:30 presun k Hradu Stará Ľubovňa, 

10:30 – 13:00 exkurzia na Hrade Stará Ľubovňa, 

13:00 – 14:00 obed, 

14:00   slávnostné vyhodnotenie. 

 

Pravidlá súťaže: 

Preteká sa podľa Smernice pre detskú rybársku súťaž Zlatý blyskáč 2020 zverejnenej v pozvánke na 

www.srzrada.sk v sekcii „Deti a mládež“. Súčasťou pozvánky sú vedomostné testy, rozpoznávanie rýb, 

propozície, inštruktážne video rybolovnej techniky a elektronická prihláška. 

  



 

 

Termín podania prihlášok: 

Družstvá sa prihlasujú prostredníctvom elektronickej prihlášky na www.srzrada.sk do 31.júla 2020. Počet 

súťažiacich je obmedzený a pri naplnenom stave bude o účasti rozhodovať dátum a čas odoslania 

prihlášky. 

Organizačné pokyny: 

Vedúci družstiev musia zabezpečiť všetko potrebné vybavenie a prepravu detí pri presunoch. Ubytovanie 

a strava je zabezpečená 3 krát denne. Stravu, ubytovanie a poistenie pre všetkých zúčastnených vrátane 

symbolickej odmeny jednému vedúcemu družstva hradí SRZ. Cestovné náklady organizátor nehradí. 

V súťažných disciplínach muškárenie a prívlač je povolené brodenie. Každý súťažiaci si zabezpečí vlastné 

brodiace čižmy. Ak je terén priveľmi neprístupný a situácia vyžaduje aby súťažiaci brodil cez lovné miesto 

súpera, môže tak urobiť najmenej 30 minút pred začiatkom kola. V súťažných disciplínach muškárenie 

a prívlač sa smú používať výlučne háčiky bez protihrotu alebo so zatlačeným protihrotom. V súťažných 

disciplínach plávaná a feeder je možné použiť živú návnadu (kostné červy, a iné) v kŕmnej zmesi až počas 

vnadenia a počas preteku. Vnadiť patentkou je zakázané. V priebehu preteku plávaná sa môže vnadiť buď 

prostredníctvom praku, kalíškom alebo rukou. Pri preteku feeder je povolené vnadiť a loviť iba pomocou 

feedrového kŕmitka (nie je povolené používať kŕmitka typu „method feeder“). Na každý pretek môže 

súťažiaci použiť maximálne 10 litrov vnadiacej zmesi (vrátane hliny, štrku, lepidiel a posilňovačov) a 2 

litre živej návnady. Používajú sa prechovávacie sieťky s malými očkami s celkovou minimálnou dĺžkou 3 

m. V prípade ak sa družstvu nepodarilo takéto sieťky zabezpečiť požiada minimálne do 31. júla 2020 

organizátora o zapožičanie (počet sieťok je obmedzený). Ideálne je ak vedúci krúžku zabezpečí pre svoje 

deti aj záchranné vesty primerané ich hmotnosti. V opačnom prípade dostane dieťa vestu na zapožičanie 

pri prezentácii od organizátora. Pri všetkých rybolovných disciplínach je pretekár povinný zabezpečiť si 

povinnú výbavu rybára predovšetkým uvoľňovač háčikov a vhodný podberák, pri love na plávanú a feeder 

aj rybársku podložku. V súťaži RT sa smie používať výlučne také náčinie, ktoré predpisuje Smernica. Ak 

si ho nezaobstaral musí používať náčinie, ktoré zabezpečil organizátor. Bodovacie hárky sa odovzdávajú 

rozhodcom jednotlivých súťažných disciplín ihneď po ich ukončení. Ak súťažiaci neodovzdá bodovací 

hárok do jednej hodiny od ukončenia posledného kola bude jeho výsledok započítaný akoby nezískal 

žiadne bodové ohodnotenie. Výsledky v jednotlivých súťažných disciplínach budú zverejňované 

priebežne každý deň o 21:00. Preteká sa v každom počasí (treba si pripraviť vhodnú obuv, nepremokavé 

oblečenie, šiltovky). V prípade búrky sa postupuje podľa predpisov pre športovú činnosť s výnimkou 

toho, že pretek je platný, ak pred tým trval aspoň hodinu (plávaná, feeder) alebo každý pretekár absolvoval 

aspoň jedno kolo pretekov (muškárenie, prívlač). Organizátor si vyhradzuje právo v prípade vzniku 

nepredvídaných okolností upraviť propozície a harmonogram alebo vynechať niektorú zo súťažných 

disciplín. Na základe dohody všetkých zúčastnených je možné jednotlivé časové intervaly buď skrátiť 

alebo predĺžiť. O všetkých zmenách súťažných pravidiel, ktoré nastali počas priebehu súťaže je 

organizátor povinný vopred informovať vedúcich družstiev. Dieťa, ktoré dlhodobo užíva lieky alebo 

u neho nastali zdravotné zmeny pred nástupom do súťaže, musí o tejto skutočnosti informovať 

organizátora súťaže. 

Lov rýb prebieha v súlade so zákonom č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a jeho 

vykonávacieho predpisu. 



 

 

Hotel Sorea Ľubovňa, Ľubovnianske kúpele, Stará Ľubovňa GPS: E 20° 43' 44" N 49° 15' 37". 
 

 
 
 
LRU Mucha, prívlač: Jakubianka 4 -0790 -4 -1, Reštaurácia Bistro Štelka. 

 



 

 

LRU Mucha, prívlač: Jakubianka 4 -0790 -4 -1, pretekárska trať. 

 
 
 
LRU plávaná, feeder: VN Vengliska 4 -3890 -1 -1. 

 
 

 

 

 



 

 

Rybolovná technika: Futbalový štadión MŠK Stará Ľubovňa. 

 

 

 
Hrad Stará Ľubovňa – exkurzia. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


