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Propozície 

 

Názov:    LeonFish Carp Cup 

Miesto konania: Jazero u Zela - Zobraziť na Facebooku, Zobraziť na google mapách 

Štrkovisko >8ha s priemernou hĺbkou cca 4.5m, najhlbšie miesto cca 6.5m 

Termín konania: 2. – 5. júna 2022 

Organizátor:  Ladislav Bitto, info@leonfish.sk, +421-903-665006, www.leonfish.sk  

Hlavný rozhodca: Peter Nagy 

Zameranie:  kaprárina 

Počet tímov:  min. 14, max. 20 

 

a) Podujatie je určené pre dvojčlenný tím s možnosťou pomocníka (2+1) 

b) Štartovné na pretek je vo výške 450,- EUR 

c) Registrácia tímu prebieha zaslaním prihlášky s názvom tímu a menným zoznamom štartujúcich o 

účasť na mailovú adresu organizátora info@leonfish.sk a uhradením zálohy alebo celého 

štartovného do 7 dní od zaslania prihlášky. V opačnom prípade nebude požiadavka o registráciu 

potvrdená a tím nebude zaradený do zoznamu účastníkov 

d) Uhradenie zálohy vo výške 200,- EUR je umožnené len do 31. januára 2022, po tomto termíne je 

registrácia do zoznamu účastníkov podmienená uhradením celého štartovného 

e) Uhradenie celého štartovného je splatné najneskôr do 31. marca 2022. Záloha na pretek po tomto 

termíne v prípade neuhradenia plnej výšky štartovného prepadá v prospech organizátora a tím 

bude vyradený zo zoznamu účastníkov 

f) Úhrady sa zaselajú na eurový účet IBAN SK2365000000003650432853, SWIFT: POBNSKBA, majiteľ 

účtu Ladislav Bitto, Nové Košariská 2366, 900 42 Dunajská Lužná, Slovensko 

g) Do poznámky pre prijímatela pri úhrade je nutné uviesť názov tímu pre správne napárovanie platby 

h) Odhlásenie tímu a vrátenie úhrad je umožnené do 31. marca 2022 

i) V prípade zrušenia podujatia z rôznych dôvodov (napr. pandemická situácia, vyššia moc, 

nenaplnenie min. počtu účastníkov a pod.) bude poukázané uhradené plné štartovné vrátené tímu 

j) Vrátenie úhrady sa vykoná iba na účet tímu, z ktorého platba bola pripísaná 

k) V prípade neúčasti tímu na pretekoch alebo odstúpení tímu z pretekov, štartovné nebude vrátené 

 

a) 1. miesto:    1 500€ + vecné ceny za 500€ + 2x pohár + darčekový kôš 

b) 2. miesto:    1 000€ + vecné ceny za 400€ + 2x pohár + darčekový kôš 

c) 3. miesto:      500€ + vecné ceny za 300€ + 2x pohár + darčekový kôš 

d) 4. miesto:      vecné ceny za 400€ + 2x pohár + darčekový kôš 

e) prvá bodovaná ryba pretekov:    vecné ceny za 100€ + 1x pohár + darčekový kôš 

f) najťazšia ryba pretekov:    vecné ceny za 200€ + 1x pohár + darčekový kôš 
 

g) všetky štartujúce tímy zároveň získajú pri vyhodnotení vecné ceny v hodnote 100€ 

h) finančné výhry a vecné ceny sa odovzdávajú ihneď počas vyhodnotenia pretekov na mieste 

i) finančné ocenenia vo výške 3 000€ v hotovosti + vecné ceny v celkovej hodnote 4 500€ 

j) počas losovania lovných miest prebehne aj hra o JACKPOT – detaily budú oznámené až na mieste 

https://www.facebook.com/Jazero-u-Zela-106756084693236
https://goo.gl/maps/6GA5MZVk5382wEqC9
mailto:info@leonfish.sk
http://www.leonfish.sk/
mailto:info@leonfish.sk
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Dátum Čas   

2. júna 2022 07:30 - 08:30 Prezentácia tímov 

2. júna 2022 08:30 - 09:00 Privítanie, úvodné slovo a losovanie miest 

2. júna 2022 09:00 - 11:00 Rozchod na vylosované miesta a ich príprava 

2. júna 2022 11:00 Štart pretekov 

5. júna 2022 11:00 Ukončenie pretekov (chytá sa 72 hod.) 

5. júna 2022 11:00 - 12:00 Uvoľnenie lovných miest a presun na vyhodnotenie 

5. júna 2022 12:00 – 12:30 Záverečné vyhodnotenie 

 

 Pohostenie od organizátora pre účastníkov počas pretekov: 

 

✓ počas prezentácie tímov raňajky vo forme rautu, vrátane nápojov (nealko, pivo) 

✓ počas záverečného vyhodnotenia bravčový guláš s pečivom, vrátane nápojov (nealko, pivo) 

 

a) Bodovanou rybou je iba kapor alebo amur od 7kg (vrátane) 

b) Poradie sa určí na základe súčtu bodovaných 5 najväčších rýb (s neobmedzenou výmenou) 

c) Váženie bodovaných rýb bude prebiehať priebežne počas celej doby pretekov nasledovne: 

• 06.00 až 23.59 hod. - ihneď po nahlásení každej bodovanej ryby 

• 00.00 až 06.00 hod. - bodovaná ryba nad 15kg alebo naplnenie 3ks prechovávacích sakov 

d) Každú ulovenú bodovanú rybu tím prechováva v saku vo vode do príchodu rozhodcu 

e) Úlovok bude odvážený výhradne technickým vybavením rozhodcu – sak a váha 

f) Úlovky budú zapisované do úlovkového listu tímu, ktorý bude vedený rozhodcom a obsahuje:  

• číslo lovného miesta a názov tímu 

• meno člena tímu, ktorý ulovil danú bodovanú rybu 

• dátum a čas váženia ryby 

• druh úlovku a presnú váhu v gramoch  

• meno rozhodcu a súťažiaceho člena z vedľajšieho lovného miesta 

g) Každý úlovok bude zaznamenaný za prítomnosti rozhodcu a člena tímu zo susedného lovného 

miesta, čo potvrdia následne svojim podpisom do úlovkového lístka tímu 

h) Po vyplnení úlovkového lístka vyhotoví rozhodca fotografiu tímu s úlovkom, ktorý bude obsahovať 

členov tímu, úlovok a tabuľu s vyššie uvedenými údajmi z úlovkového lístka 

i) Po súhlase a podpise úlovkového lístka, že záznam obsahuje všetky náležité a pravdivé údaje, bude 

úlovok pustený späť do vody za prítomnosti rozhodcu 

j) Do bodovania sa zaráta aj ryba, ktorá bola ulovená pred koncom pretekov, ale zdolávanie a 

podobranie sa uskutoční po ukončení pretekov do 15 min. 

k) V prípade rovnosti v celkovom súčte dvoch a viac tímov, poradie týchto tímov bude následne 

určené podľa poradia váh ich najväčšej bodovanej ryby, prípadne následne podľa času ulovenia 

l) Veľkosť lovného miesta na brehu pre tím bude min. o šírke 30m a hranice lovného miesta budú 

označené tyčovými bójkami na jazere a sprejom na brehu, vrátane prípadného smeru vyosenia 

m) Pokiaľ ryba pri zdolávaní prekrižuje alebo iným spôsobom sa dotkne zostavy susedného tímu, môže 

tento tím podať bezprostredne protest po zdolaní. V prípade protestu sa ryba nebude započítavať 

n) Tím, ktorý svoju rybu vyniesol zo svojho lovného miesta alebo odovzdal niektorému ďalšiemu tímu, 

bude diskvalifikovaný z pretekov bez nároku na vecné ceny 
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a) Loví sa štýlom chyť a pusť na položenú, t.j. “na ťažko” 

b) Povolený je lov na max. 4 prúty na tím, každý s jedno háčikovým nadväzcom s mikroprotihrotom 

c) Povolené sú nástrahy pelety alebo boilies o veľkosti min. 10 mm 

d) Povolené je vnadenie boiliesom, peletami a method mixom bez obmedzenia od štartu pretekov 

e) Povolené sú len únikové a priebežné montáže 

f) Povolené je používanie vlascov 

g) Povolené je len priame kŕmenie z brehu s lopatkou, kobrou a prakom, prípadne PVA k montáži 

h) Povolené je použitie nahadzovacích sonarov a markerovanie denne od 10:00 - 10:30 hod. 

i) Povolené sú olová, betónové záťaže alebo kamene 

j) Povolené je pastovanie koncovej montáže alebo olova 

k) Povolené je kŕmenie, chytanie a zdolávanie iba vo svojom lovnom mieste 

l) Povolená je maximálna dĺžka koncovej montáže 50cm 

m) Povolené je zdolávanie rýb z brehu alebo v prípade nutnosti max. po kolená vo vode 

n) Povolené je použitie člna s vestou pri komplikovanom zdolávaní ryby iba so súhlasom rozhodcu 

 

a) 2ks - dostatočne veľký podberák v rozmeroch 100cm x 100cm 

b) 1ks - dostatočne veľká vanička na nohách 

c) 4ks - dostatočne veľký plávajúci sak pre prechovávanie rýb, pričom platí jeden úlovok = jeden sak 

d) 1ks - trojnožka 

e) 1ks - dezinfekčný prostriedok na ošetrenie rán pre ryby 

 

a) Platí všeobecná zásada, čo nie je povolené v propozíciach je primárne ZAKÁZANÉ (napr. zavážacie 

loďky, použitie partiklu a ich imitácii, spletané šnúry, SPOMB, ZIG-RIG, bójky, feeder, plavák atď.) 

b) Pri prvom porušení pravidel uvedených v propozíciach bude tím napomenutý žltou kartou a na 

dobu 4 hodín nebude môcť pokračovať v pretekoch a to ani kŕmiť 

c) Pri udelení druhej žltej karty bude tím diskvalifikovaný bez nároku na vyhodnotenie a vecné ceny 

d) Prípadné protesty môžu súťažiaci podať u organizátora po zložení finančného poplatku 50 EUR. Ak 

bude tento protest opodstatnený, finančný poplatok bude danému tímu vrátený 

e) Organizátor pri opodstatnenom proteste potrestá nahlasený tím žltou kartou 

f) Protesty je možné podať iba do začiatku vyhodnotenia pretekov 

g) V prípade nutnosti (vyššia moc, pandemická situácia) alebo na základe zlých poveternostných 

podmienok si organizátor vyhradzuje právo na prerušenie alebo predčasné ukončenie súťaže. V 

takom prípade sa počíta poradie v momente ukončenia/prerušenia súťaže 

h) Organizátor si vyhradzuje právo overovať možné porušenia pravidiel a počas pretekov kontrolovať 

nástrahy súťažiacich, lovné miesto a príslušenstvo  

i) Silné osvetlenie susedných tímov a jazera je nežiadúce (silné reflektory, silné baterky a čelovky) 

j) Súťažiaci súhlasia s právom organizátora vyhotoviť fotografie a videonahrávky z priebehu pretekov 

na reklamné a mediálne účely, čo potvrdzujú aj svojim podpisom pri registrácii v deň pretekov 

k) Príjazd osobnými vozidlami, vrátane karavanov a obytných prívesov a ich parkovanie pri lovných 

miestach je povolený 

l) Bivakovanie pri lovných miestach je povolené len bez použitia podlahy 

m) Počas preteku je súťažiaci tím povinný nahlásiť akúkoľvek návštevu organizátorom 

n) Prijímanie návštev je možné denne od 8:00 do 18:00, motorové vozidlá návštevníkov musia byť 

odstavené pred vstupom do areálu 
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o) Losovanie je dvojkrokové. Prvotne sa losuje poradie losovania tímov a následne lovné miesto 

p) Lovné miesta budú označené tabuľkou a číslom, tento priestor tím nesmie opustiť bez dôvodu 

q) Člen loviaceho tímu nemôže opustiť areál rybníka a môže byť maximálne u susedných tímoch pri 

vážení ryby tak, že aspoň jeden člen tímu ostáva na lovnom mieste svojho tímu 

r) Počas pretekov bude možnosť donášky jedla z okolitej reštaurácie 

s) Pri uvoľnení lovných miest na záver pretekov pri presune na vyhodnotenie prebehne zo strany 

organizátora kontrola, či dané lovného miesta sa zanecháva v poriadku a upratané za loviaci tím 

 

Generálny partner Hlavní partneri 
 
 
 
 
 

www.leonfish.sk 
 

 
 
 
 
 

www.meus.sk 
 

 
 
 
 
 

www.mivardi.cz 
 

 

Partneri 
 
 
 
 

www.flajzar.cz 

 
 
 
 

www.fhst.cz 

 
 
 
 

www.ufosinker.cz 
 

 
 
 
 
 
 

www.carpcare.sk 

 
 
 
 
 
 

www.pirkobaits.sk 

 

 
 

www.pvahydrospol.eu 
 

 

a) Škody spôsobené počas pretekov prenajímateľovi na zariadeniach a rybách budú tímu a 

jednotlivcom zosobnené 

b) Účastníci súťažia na vlastné nebezpečenstvo a organizátor nezodpovedá za majetok účastníkov 

c) Nadmerné požitie alkoholických nápojov a nevhodné správanie k ostatným účastníkom pretekov a 

k rybám môže byť dôvodom na vylúčenie tímu z pretekov 

d) Každý účastník dodržiava pokyny organizátorov a v sporných prípadoch a otázkach rozhoduje s 

konečnou platnosťou organizátor 

e) Účastníci úhradou štartovného potvrdzujú, že budú dodržiavať a akceptujú bez výhrad propozície 

pretekov, čo zároveň potvrdia aj svojím podpisom pri registrácii v deň konania pretekov 

 

 

V Dunajskej Lužnej, dňa 11.11.2021 

http://www.leonfish.sk/
http://www.meus.sk/
http://www.mivardi.cz/
http://www.flajzar.cz/
http://www.fhst.cz/
http://www.ufosinker.cz/
http://www.carpcare.sk/
http://www.pirkobaits.sk/
http://www.pvahydrospol.eu/

