
MEDZIBRODSKÁ MUŠKA 2018

Srdečne pozývame všetkých milovníkov muškárskeho umenia na 2. ročník Medzibrodskej mušky. 
Príďte nadviazať nové kontakty, či upevniť staré priateľské vzťahy, podeliť sa so svojimi

skúsenosťami a predviesť svoju zručnosť vo viazaní umelých mušiek v súťaži s pozvanou 
medzinárodnou účasťou.

7. apríl 2018
obecný úrad MEDZIBRODIE NAD ORAVOU

7:00 - 7:50
8:00 - 8:30

9:00 - 12:00

12:00
13:30
14:00

Prezentácia
zápis účastnikov do kroniky podujatia

PROGRAM

Privítanie hostí
privítanie hostí starostom obce, dokument o muškárení v obci

Praktické viazanie súťažných mušiek
každý včas prihlásený pretekár bude mať vyhradený stôl 
označený svojím menom, priezviskom, miestom bydliska
a vlajkou krajiny svojho pôvodu

hodnotené budú štyri kategórie:        
                                                                    

SUCHÁ MUŠKA
MOKRÁ MUŠKA
NYMFA
STREAMER

*každý pretekár tak môže pre každú kategóriu pred zrakmi ostatných uviazať 
po 1 ks svojej finálnej mušky, ktoré budú predložené hodnotiacej komisii. 
Celkový čas na viazanie bude v rozsahu 3 hodín. 
Každý pretekár si svoje "nádobíčko" (háčiky, viazacie potreby, zveráčik, a pod...) 
prináša na preteky sám.

Obed
podávať sa bude kotlíkový gulaš, dobré pivko, nealko

Vyhlásenie výsledkov
vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazných mušiek

Posedenie pri dobrej hudbe
vystúpenie FS Rovienca

*Počas pretekov bude v premiére prezentovaný filmový dokument majstra sveta 
v LRU-MUCHA 2004 Ing. Jozefa Čandu - S MUŠKÁRKOU DOMA I VO SVETE.

Srdečne ste všetci pozvaní.

*Počas celého podujatia bude prebiehať burza vami prinesených rybárskych potrieb.
*Predaj rybárskych potrieb vopred nahlásenými predajcami.

Prihlásenie/registrácia do súťaže na www.medzibrodskamuska.sk najneskôr do 01.04.2018

ŠTARTOVNÉ: 10 € NA ČÍSLO ÚČTU: SK6809000000005125707408  variabilný symbol: meno a priezvisko z registrácie

Tešíme sa na Vás aj na budúcoročnom 3. ročníku Medzibrodskej mušky a budeme radi, keď svoj ohlas na toto podujatie po skončení
i písomne vyjadríte do kroniky či na našu webovú stránku. Poslúžite tým k vylepšeniu nasledujúcich ročníkov.

Tešíme sa na vašu účasť!

Organizačný tím

+421 902 541 273
info@medzibrodskamuska.sk

registracia@medzibrodskamuska.sk

DOLNÝ KUBÍN

BZINY

MEDZIBRODSKÁ MUŠKA

Obecný úrad Medzibrodie nad Oravou
Medzibrodie nad Oravou 122

026 01 Dolný Kubín


