
Vážení športoví priatelia ! 

Organizačný výbor MO SRZ Stará Ľubovňa v spolupráci s mestom Podolinec 

a firmou Polyform Vás týmto pozýva na 11.ročník juniorského preteku 
LRU-mucha pod názvom 

 

Podolinská pätnástka 

Zároveň Vám prajeme pekné zážitky, bohaté úlovky a veľa športového 
šťastia. 

Pretek je určený pre juniorov do 19 rokov, a neregistrovaní juniori  od 12 
do 15 rokov výhradne s dospelým rybárom. 

Termín konania:    22.7.2017 

Miesto konania:     Rieka Poprad 4-1962 revír č. 4 – 1962 

Organizačný výbor:  

riaditeľ  preteku                    Orovčik Ivan   

garant  Rady                         Timčák Miroslav  

hlavný rozhodca                    Šima Ján 

ved. bod. komisie                  Šuťak Daniel, Leško Ľubomír 

stavba trate                         Schurdak Ján Hanečák Milan 

pom. rozhodcovia                  MVDr. Zajac Ľubomír 

zdrav. zabesp.                       Linka 112         

 Technické a organizačné pokyny 

 Preteká sa v disciplíne LRU – mucha „ chyť a pusť “ podľa platných súťažných 
pravidiel pre športovú činnosť v LRU –  mucha. 

 Každý pretekár je povinný dodržiavať Vykonávací predpis pre 
lov a rozhodovanie počas preteku a Pravidlá LRU-mucha 
s modifikáciou v zmysle uznesenia z rozšíreného zasadnutia 
LRU-mucha 2015 

 
 Štáb pretekov bude umiestnený v Podolinci pri športovom areáli 
 
 Pretekárska trať bude vytýčená na oboch stranách rieky, podľa možnosti prístupu na 

pretekárske stanovište. 

 Šírka toku je 15-30 m, dno kamenisté, brehy s porastom. 
 Náhradná trať nie je určená. 



 Výskyt rýb – pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň, hlavátka, jalec, mrena, podustva 
a iné biele ryby.  

 Trať od cestného mosta do obce Holumnica po koniec mesta Podolinec. 
 

 
 Mierky na začiatku preteku si preberaju rozhodcovia. 

 Za prevzatie a odovzdanie bodovacieho  preukazu zodpovedá pretekár. 
V prípade neodovzdania bodovacieho preukazu do 45 minút od 
ukončenia doobedňajšieho alebo poobedňajšieho kola pretekov bude 
pretekár v danom kole hodnotený ako pretekár bez úlovku. 

 
 
 

Časový program preteku: 
 
Nedeľa 22.júl 2017 
06.00 – 06.45 prezentácia 
06.45 – 07.00 žrebovanie sektorov a pret. úsekov 1.preteku 
07.00– 07.15  nástup a otvorenie preteku 
07.15 -08.00   preberanie bodovacích preukazov 
08.00- 09.00 presun pretekárov na súťažné úseky 
09.00 – 12.00 1.kolo  preteku 
12.00 – 13.30 prestávka, obed 
13.30 -14.00 žrebovanie 2.preteku 
14.00-15.00  presun pretekárov na súťažné úseky 
15.00 – 18.00 2 kolo preteku 
18.30 – 19.45 zrátavanie výsledkov 
19.45 – 20.00 vyhlasovanie výsledkov, záver 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: 
 
 
 

 
 Pretekári - prihlášky zaslať spolu so štartovným najneskôr do 15.7.2017na 
adresu  Miroslav Timčak Tatranská 29, 06503 Podolinec.  
 
ŠTARTOVNÉ 10,- € je potrebné zaplatiť poštovou poukážkou v termíne do 
15.7.2017 V správe pre prijímateľa uviesť čitateľne mená súťažiacich s kontaktným 
telefónnym číslom. 
 
 
Pretekár bude zaregistrovaný až po úhrade štartovného!!!  
 
 
  
 
Za prihlásených sa považujú len pretekári, ktorí už majú uhradené štartovné. 



Nahlásený pretekár, ktorý neoznámi neúčasť do 20.7.2017 na tč.0907 173 
007-Timčak Miroslav, stráca nárok na vrátenie štartovného. 
 
 Tréning na vytýčenej trati je možný do 09:00 hodiny 15.7..2017 s platným povolením 

na rybolov. Po tomto termíne je pretekárska trať pre pretekárov uzatvorená. 
Vykonávanie lovu pretekármi je zakázané pod sankciou diskvalifikácie.  

 Pretekár vykonáva pretek na vlastné nebezpečenstvo. 

 Kontaktné telefónne číslo: Timčak Miroslav 0907 173 007 
                                           Miroslav.timcak@centrum.sk 
 
 
Petrov Zdar 


