Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Senica
O B E Ž N Í K č. 1/2019

Výbor MsO SRZ Senica Vás oboznamuje s nasledovnými informáciami:
1) Na vodných nádržiach Kunov, Vrbovce, Koválov, Radošovce II, Jablonica a Hlbocké
rameno je lov kapra a ostatných druhov rýb v danom období nepodliehajúcich
individuálnej dobe ochrany povolený dňom 1. júna 2019.
2) V roku 2019 sa nebude loviť na VN Brestovec, VN Brezová, VN Osuské a VN
Radošovce I.
3) Z dôvodu konania detských rybárskych pretekov k MDD je lov rýb zakázaný dňa
1. júna 2019 na VN Koválov (po ukončení pretekov cca od 13.00 hod. je lov rýb povolený).
4) Slovenský rybársky zväz – MsO Senica organizuje rybárske preteky:
a) pre deti dňa 4. mája 2019 na VN Koválov – štartovné 1 €.
b) pri príležitosti MDD pre deti do 15 rokov (vydané povolenie na 1 udicu) dňa 1. júna
2019 na VN Koválov od 07.00 hod. do 12.00 hod. Štartovné: ZDARMA.
• Preteky sú zamerané na lov kapra, karasa a bielej ryby. Lov na jednu udicu.
Pretekár si môže privlastniť 1 ks kapra s mierou od 40 do 60 cm. Hodnotí sa počet
ulovených rýb (aj nedosahujúcich lovnú mieru). Vyhodnotenie bude v dvoch
kategóriách, a to do 10 rokov a nad 10 rokov veku. Na detských rybárskych
pretekoch môžu loviť len deti do 15 rokov, a to bez pomoci dospelej osoby.
Pomoc dospelej osoby je možná len v nevyhnutnom prípade pri vylovovaní
ryby.
• Prezentácia na oboch rybárskych pretekoch: 7:00 – 7:45 hod.
• Čas lovu na oboch rybárskych pretekoch: 8:00 – 12:00 hod.
• Pre účastníkov rybárskych pretekov je pripravená tombola s hodnotnými
cenami (štartovné lístky budú zlosované).
5) Na výročnej členskej schôdzi boli doplňujúce voľby do Výboru MsO SRZ Senica. Na
obdobie 2019 až 2022. Dňom 6. apríla 2019 pracuje výbor v zložení (tel. čísla sú na
web stránke):
a) Branislav Hesek – predseda MsO SRZ Senica,
b) Ing. Ivan Haringa – tajomník MsO SRZ Senica,
c) Bc. Ján Vojtek – podpredseda MsO a zástupca Vedúceho RS,
d) Mgr. Pavol Adamec – hospodár MsO SRZ Senica,
e) Vladimír Hosť – pokladník,
f) Jozef Cvečka – člen výboru (zvolený doplňujúcimi voľbami na VČS 6.4.2019),
g) Pavel Hučko – člen výboru.
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6) Predaj hosťovacích povoleniek MsO SRZ Senica pre členov iných organizácií SRZ
zabezpečujú:
a) Branislav HESEK – tel. číslo: 0905 165 310,
b) Mgr. Pavol ADAMEC – tel. číslo: 0905 279 781,
c) Vladimír HOSŤ – tel. číslo: 0915 291 845,
d) Pavel HUČKO – tel. číslo: 0904 328 268.
7) POZOR: Vzhľadom k šetrnému zaobchádzaniu s ulovenými rybami je každý loviaci
povinný mať: meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov,
primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte a pri love
na kaprových vodách ODPORÚČAME používať rybársku podložku !!!
8) Upozorňujeme pstruhárov, že chytanie v revíri č. 2-1382-4-4 Myjava č. 2c, s režimom
„Chyť a pusť“ je – LEN S HÁČIKMI BEZ PROTIHROTU.
9) Upozorňujeme členov MsO SRZ Senica na povinnosť odpracovať v roku 2019 – šesť
hodín brigád. Termíny brigád budú oznámené na stránke www.srzsenica.sk, na
tabuliach jednotlivých revírov alebo individuálne u hospodárov jednotlivých revírov.
Oslobodenie od brigád je len pre:
• osoby ZŤP a ZŤP-S,
• osoby, ktoré v roku 2019 dovŕšia vek 65 rokov a osoby mladšie ako 18 rokov.
V prípade neodpracovanej brigády bude povinnosť uhradiť pokutu 40 € !!!
Na brigádu je každý člen povinný priniesť si svoj členský preukaz !!!
POZOR: Brigádnici, ktorí odpracujú na rybníčkoch pod VN Kunov 4 hod. brigád –
takáto brigáda sa v roku 2019 bude považovať za odpracovanú v plnom rozsahu.
• Začiatok brigád na rybníčkoch pod VN Kunov je o 9.00 hod.
• Na ostatných revíroch je začiatok brigád o 7.00 hod.

O ďalších dôležitých informáciách a zmenách budete priebežne informovaní na
internetovej stránke www.srzsenica.sk, a na tabuliach jednotlivých revírov.

Petrov zdar

Výbor MsO SRZ Senica

Obežník je uverejnený na internetovej stránke: www.srzsenica.sk

