
 

 

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Martin,Vás 

pozýva na 6.ročník súťaže muškársky pretek  jednotlivcov 

pod názvom   

 

                Martinská muška. 

 
Termín konania: 10.09.2016 ,sobota 

Miesto konania:  rieka Turiec, revír č.3-4430-6-1 
 

Organizačný výbor: 
 

Riaditeľ preteku:  Ing. Korčok Pavel, tajomník MsO SRZ 

Hlavný rozhodca: Bajzík Milan 
Sektoroví rozhodcovia: zabezpečí MsO SRZ Martin 

Bodovacia komisia: Šonkol Tibor, …........................... 

Technický vedúci: Sitár Vladimír 

Garant rady:  Leibiczer Michal 

Zdravotné zabezpečenie:  zabezpečí MsO SRZ Martin,alebo 112 

 

Štáb pretekov: Športový klub Bedrock, Martin - Priekopa, 

Československej brigády 5290-Priekopská (Areál medzi Tesco priekopa a 

penziónom Jordán). 
Prihlášky na pretek: Zaslať na adresu so štartovným 10€ , Šonkol Tibor, Devínska 

23, 03608 Priekopa, najneskôr do 31.08.2016 alebo emailom Sonkol.t@gmail.com 

 

Technické a organizačné pokyny: 

 

Upozornenie: Každý účastník preteku je povinný mať počas lovu 

platné povolenie na rybolov na daný revír podľa zákona o rybárstve 

139/2002 a zapísaný termín v zázname o úlovkoch. 
( Pre pretekárov, ktorí nemajú povolenie na rybolov na rieku Turiec, budú hosťovacie 

povolenia k dispozícii na štábe pretekov ). 

 

 Preteká sa v disciplíne LRU- mucha,,Chyť a pusť,,  podľa  pravidiel  

LRU- mucha.  Maximálny počet registrovaných pretekárov 60. 

 

Pretekárska trať: Rieka Turiec - čiastkové povodie rieky Turiec od hate 

pri Teplárni Martin až po cestný most pod Partizánskym cintorínom 

 v časti Martin – Priekopa. 

 

Šírka povodia cca 9 - 15 m, hĺbka vody 0.3 - 1.5 m. 

 
 



 

 

Výskyt rýb: pstruh potočný,pstruh dúhový,lipeň timiánový,jalec,hlavátka 

a sprievodné biele ryby. 

 
Bodované ryby: Podľa súťažných pravidiel LRU- mucha. 

 
Časový program:      Sobota 10.09.2016 
05.00 - 06.00      prezentácia pretekárov 

06.00 - 06.15      losovanie 

06.15 - 06.30      slávnostné otvorenie pretekov 

06.30 - 07.30      presun pretekárov na lovné úseky 

07.30 - 09.30      1. Kolo preteku 

09.30 - 10.00       presun pretekárov 

10.00 - 12.00      2. Kolo preteku 

12.00 – 13.30      prestávka, obed 

13.30 – 15.30      3. Kolo preteku 

15.30 – 16.00      presun pretekárov 

16.00 - 18.00      4. Kolo preteku 

18.30 - 19.30      vyhodnotenie preteku 

19.30  -               vyhlásenie výsledkov 
 

Záverečné ustanovenia: 

- náhradná trať nie je určená 

- všetci pretekári musia mať platné preukazy člena SRZ,         
   

- pri pochybnosti totožnosti predloží pretekár na požiadanie občiansky 

  preukaz 

- všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečie 

- preteká sa za každého počasia, v prípade búrky sa postupuje podľa 

  pravidiel pre športovú činnosť LRU- mucha 

- tréning na vytýčenej trati je možný do 04.09.2016 

- po tomto termíne vykonávanie lovu pretekármi je zakázané pod 

  sankciou diskvalifikácie 

- ubytovanie si každý zabezpečuje individuálne 

- Informácie o preteku, kontakt : Ing. Ivan Čarnoky,tel:0907/828049 

                                                                                 Sitár Vladimír, tel: 0907/816033 

                                                                                 Šonkol Tibor, tel: 0905/285322 

 

   Veľa úspechov a pekné zážitky  Vám želá MsO SRZ Martin. 
 

                                   PETROV ZDAR 
 

 

 

Vyhotovil: Šonkol Tibor,garant pre športovu činnosť MsO SRZ Martin.   
 

 


