Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina
Slovenský rybársky zväz, MsO SRZ Banská Bystrica

PROPOZÍCIE

Majstrovstvá SR seniorov v LRU-Mucha
18.-19.8. 2018

Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2018 SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MsO SRZ Banská
Bystrica usporiada Majstrovstvá SR seniorov v LRU – mucha.
Účastníci súťaže: pretekári umiestnení v RSM – 2017 do 40. miesta vrátane.
Termín konania: 18. – 19.8.2018
Miesto konania: Banská Bystrica sektor A a B rieka Hron č.9 revír : 3-1111-6-1 od motorestu
Grajciar po hať v obci Šálková.
Organizačný štáb:
Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Garant Rady SRZ:
Sektorový rozhodca:
Technický vedúci:
Bodovacia komisia:
Zdravotné zabezpečenie:

Ing. Jozef Lipták
Milan Bajzík
Ing. Igor Hríbik
Jozef Ptáček
Martin Donoval
Ing.Dušan Detvan , Leo Audič
linka 112

Technické pokyny: Preteká sa v disciplíne LRU - mucha podľa Predpisov pre športovú činnosť
2012, Doplnkov č. 1/13 a 2/14, a platných modifikácií pravidiel LRU-mucha.
Účastníci budú podľa poradia v RSM 2017 rozdelení do 4 skupín po 10 účastníkov (1. prvý v RMS
a-skupina, 2. b-skupina, 3. c-skupina, 4. d-skupina, 5. a-skupina, ... postupne ďalej).
Rozdelenie skupín do sektorov:
1. kolo : a-skupina loví sektor A (b-skupina rozhoduje), c-skupina loví sektor B (d-skupina
rozhoduje).
2. kolo b-skupina loví sektor A (a-skupina rozhoduje), d-skupina loví sektor B (c-skupina
rozhoduje).
3. kolo b-skupina loví sektor B (a-skupina rozhoduje), d-skupina loví sektor A (c-skupina
rozhoduje).
4. kolo a-skupina loví sektor B (b-skupina rozhoduje), c-skupina loví sektor A (d-skupina
rozhoduje).
5. kolo b-skupina loví sektor B (a-skupina rozhoduje), d-skupina loví sektor A (c-skupina
rozhoduje).
6. kolo a-skupina loví sektor B (b-skupina rozhoduje), c-skupina loví sektor A (d-skupina
rozhoduje).
7. kolo : a-skupina loví sektor A (b-skupina rozhoduje), c-skupina loví sektor B (d-skupina
rozhoduje).
8. kolo b-skupina loví sektor A (a-skupina rozhoduje), d-skupina loví sektor B (c-skupina
rozhoduje).
Losovanie: Pre zrýchlenie procesu losovania a určenia lovných úsekov sa vykoná určenie lovných
miest losovaním a posunom podľa matice ako to dovoľuje platná modifikácia pravidiel LRU-mucha.
Každý pretekár má určené lovné miesto a rozhodovacie súťažné miesto. Losovanie sa vykoná ručne
a vylosované číslo lovného miesta bude platné pre prvé pretekárovo lovné súťažné kolo na oboch
sektoroch A aj B. Druhé lovné súťažné kolo pretekára na tom istom sektore bude mať pretekár
určené posunom o 5 miest (počet miest posunu bude určený po prezentácii, keď bude známy počet
účastníkov) od vylosovaného úseku pre prvé súťažné kolo daného pretekára. Pretekár ak rozhoduje

1. 4. 6. a 7. kolo tak rozhoduje o dve miesta vyššie ako má vylosované lovné miesto. Ak pretekár
rozhoduje 2. 3. 5. a 8. kolo tak rozhoduje na mieste kde tesne predtým lovil na danom sektore.
Príklad : Ak si pretekár vylosuje číslo 3. a chytá napr. v skupine B, tak rozhoduje 1. kolo na mieste
1. (3 - 2) v sektore A, následne sa presúva 2. kolo na miesto 3. sektora A, kde loví. Poobede 3.kolo
loví na mieste 3 v sektore B a následne 4 kolo rozhoduje na mieste 4. sektora B. Druhý deň 5.kolo
pretekár loví na mieste 8. (3+5) sektora B a 6. kolo na rovnakom mieste rozhoduje. 7.kolo daný
pretekár rozhoduje v sektore A na mieste 6. (8 – 2 posun pre rozhodcov) a následne loví 8.kolo na
mieste 8. (3+5) sektora A. Podobným spôsobom budú určené miesta podľa vyššie definovanej matice
pre všetkých účastníkov MSR.
Pretekárska trať:

Sektor A, B

Trať sektorov A aj B je umiestnená na rieke Hron č. 9 rev. č. 3-1111-6-1. od prítoku Hutná pri
penzióne Grajciar nad obcou Lučatín po cestný most pri autobusovej stanici SAD v Banskej
Bystrici. Šírka rieky v mieste pretekárskej trate je 15 - 25 metrov s hĺbkou vody do 1,5 metra.
V celej dĺžke vytýčenej pretekárskej trate je možné brodenie. Dno je tvrdé, kamenité, so štrkovými
lavicami. Brehy sú zarastené vegetáciou.
Náhradná trať: Rieka Bystrička a Starohorský potok.
Výskyt bodovaných rýb: jalec hlavatý a obyčajný, pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymiánový,
hlavátka podunajská a ostatné sprievodné druhy rýb.
Umiestnenie štábu pretekov: V reštaurácii Grajciar nad obcou Lučatín.
Časový harmonogram pretekov:
Sobota 18.8.2018 (sobota)
05.00 - 06.00
Prezentácia pretekárov
06.00 - 06.20
Losovanie
06.20 - 06.30
Slávnostné otvorenie pretekov
06.30 - 07.30
Presun pretekárov na lovné úseky
07.30 - 09.30
1. kolo pretekov
09.30 - 10.00
Presun pretekárov
10.00 - 12.00
2. kolo pretekov
12.00 - 13.30
prestávka, obed, losovanie
13.30 - 14.00
Presun pretekárov na lovné úseky
14.00 - 16.00
3. kolo pretekov
16.00 - 16.30
presun pretekárov
16.30 - 18.30
4. kolo pretekov
18.30 - 19.30
vyhodnotenie pretekov
Nedeľa 19.8.2018 (nedeľa)
05.45 - 06.00
Prezentácia pretekárov
06.00 - 06.30
Losovanie
06.30 - 07.30
Presun pretekárov na lovné úseky

07.30 - 09.30 5. kolo pretekov
09.30 - 10.00
Presun pretekárov
10.00 - 12.00
6. kolo pretekov
12.00 - 13.30
prestávka, obed, losovanie
13.30 - 14.00
Presun pretekárov na lovné úseky
14.00 - 16.00
7. kolo pretekov
16.00 - 16.30
presun pretekárov
16.30 - 18.30
8. kolo pretekov
18.30 - 19.30
vyhodnotenie pretekov
19.30 - 20.00 hod. Spracovanie a vyhlásenie výsledkov pretekov
Záverečné ustanovenie:
- Všetci pretekári musia mať platné preukazy člena SRZ s fotkou.
- Z dôvodu dlhších lovných miest a nepoškodzovania rýb pri nosení na meranie je dovolené na
žiadosť pretekára zmeniť breh, na ktorom vykonáva meranie rozhodca aj počas pretekov
a opakovane. Meranie sa však vždy vykonáva na brehu !
- Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Preteká sa za každého počasia, v prípade búrky sa postupuje podľa pravidiel pre športovú
činnosť LRU – mucha.
- Tréning na vytýčenej trati je možný do 13.8.2018 vrátane, s platným povolením na rybolov.
Po tomto termíne je pretekárska trať uzatvorená a vykonávania lovu pretekármi je zakázané
pod sankciou diskvalifikácie.
- Do násobku štyroch pri chýbajúcich pretekároch zabezpečí usporiadateľ náhradníkov (tzv.
dummies – nevyhodnocovaných loviacich, resp. rozhodcov - za chýbajúcich účastníkov).
Nad tento počet sa vykoná prerozdelenie a presun zúčastnených pretekárov na základe
matematického pravidla vypadnuvšieho v rade a doplnenie do štvorice (vysvetlené nižšie).
- Na priradenie do jednotlivých sektorov a priradenie rozhodcov, bude vytvorená matica na
základe umiestenia v predchádzajúcom ročníku. Ak sa niektorý pretekár nezúčastní, vykoná
sa prerozdelenie a presunie sa na jeho miesto nižšie umiestený pretekár a z toho dôvodu sa
posunú vyššie aj všetci pretekári (nižšie umiestený) v poradí pre výber do sektorov.
Ubytovanie: Penzión Grajciar. Tel.: 0903 560 888
Informácie o pretekoch, kontakt : Martin Donoval, 0907825238

Veľa úspechov a športového šťastia Vám praje MsO SRZ Banská Bystrica

