Miestna organizácia Slovenského rybárskeho
zväzu v Starej Ľubovni
Vás pozýva na preteky

v love rýb udicou na umelú muchu

Ľubovnianska muška
21. ročník

14. september 2019

Miesto konania : Sektor A Poprad č.3 , rev. č. 4 –1962 -1-1
Od Ružbašskej Miľavy po obec Hniezdne

Sektor B Poprad č.3, rev č.4 – 1960-1-1
Od Telesa hrádze MVE v Starej Ľubovni

Organizačný výbor :
Riaditeľ pretekov
Ivan Orovčík
Garant Rady SRZ
Štefan Mlynarčík
Hlavný rozhodca
Ján Šima
•
Sektoroví rozhodcovia
Rudolf Smetanka, Rastislav Piontek
•
Stavba trate
Milan Hanečák, Stanislav Benko
•

Technické pokyny:
preteká sa v disciplíne LRU -mucha podľa súťažných pravidiel LRU
mucha. Každý pretekár je povinný dodržiavať Vykonávací predpis
pre lov a rozhodovanie počas pretekov a Predpisy pre športovú
činnosť SRZ III. vydanie 2012 a ich novelizácie.

Pretekárska trať :
trať je postavená na rieke Poprad. Šírka rieky vmieste pretekárskej
trate je 10 - 30 metrov s hĺbkou vody do 2 metrov.
V celej dĺžke vytýčenej pretekárskej trate je možné brodenie. Dno je
tvrdé, kamenité, so štrkovými lavicami. Brehy sú zarastené
Vegetáciou.

Umiestnenie štábu pretekov:
Caffe & Bar Pneucentrum, Mýtna 28, Stará Ľubovňa

Výskyt bodovaných rýb :
Lipeň, jalec hlavatý, jalec obyčajný, pstruh potočný, pstruh dúhový,
sivoň, hlavátka.

Náhradná trať :
Nie je určená

Časový program : Sobota 14.9.2019
5:00 - 5:45 Prezentácia
5:45 - 6:00 Žrebovanie sektorov a pretekárskych úsekov
I., II., III. a IV. kola
6:00 - 6:15 Nástup pretekárov a otvorenie pretekov
6:15 - 6:30 Prebranie bodovacích preukazov a mierok
6:30 - 7:30 Presun pretekárov na súťažné úseky
7:30 - 9:30 I. kolo pretekov
9:30 - 10:00 Presun pretekárov na súťažné úseky
10:00 - 12:00 II. kolo pretekov
12:00 - 13 :00 Obedňajšia prestávka,
prebranie bodovacích preukazov
13:00 -14 :00 Presun pretekárov na súťažné úseky
14:00 - 16:00 III. kolo pretekov
16:00 - 16 :30 Presun pretekárov na súťažné úseky
16:30 - 18:30 IV. kolo pretekov
18:45 - 19 :45 Vyhodnotenie pretekov
19:45 Vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich

Štartovné :
Podľa uznesenia z rozšíreného zasadania sekcie LRU -Mucha
10,-EUR.
Bodovací lístok nahrádza hosťovacie denné povolenie.
Prihlášky pretekárov je potrebné poslať do 8.9.2019
na adresu:
MO SRZ Stará Ľubovňa, Nám. Gen. Štefánika 4,
064 01 Stará Ľubovňa
alebo mailom na adresu : ivan.orovcik@gmail.com,
srzsl@post.sk.
Prijatie prihlášky mailom spätne potvrdzujeme.
Počet pretekárov je limitovaný na 44.
Na štartovú listinu bude prihlásený pretekár zapísaný až po úhrade
štartovného. Pretekári, ktorí majú zaplatené štartovné potvrdia svoju
účasť do 7.9.2019
Štartovné je možné uhradiť bankovým prevodom na účet,
IBAN SK94 0200 0000 0000 0603 6602,

VS 11082019
Do správy pre prijímateľa uviesť mená pretekárov!
Pretekár, ktorý neohlási zrušenie svojej účasti do 9.9.2019
stráca nárok na vrátenie štartovného.

Obed :
Možno objednať pri prihlásení a uhradí sa pri prezentácii v
priestoroch štábu pretekov.

Záverečné ustanovenia :
• všetci pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť
• za pretekárov neprítomných na žrebovaní bude žrebovať v
ich mene hlavný rozhodca
• tréning súťažiacich na pretekárskej trati je možný do
7. 9. 2019 vrátane
• ubytovanie je možné zabezpečiť individuálnou cestou:
Centrum voľného času
Farbiarska 35
064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 52 43 215 04
Koliba Ľubovňa – Pavol Klein
Popradská 70
Stará Ľubovňa
+421 904 519 276
Hotel Família
Továrenská 7
Stará Ľubovňa
Rezervácie: +421 52 418 0511
Hotel KOMEKO Agro Tour

Adresa: Továrenská 1296,
064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052/432 46 73

• v prípade kalamitnej vody si organizátor vyhradzuje právo zrušiť
preteky, o čom budú prihlásení pretekári telefonicky informovaní
•kontaktné telefónne čísla:
0911 150 467 Ivan Orovčík
0905 229 007 Milan Hanečák
Tešíme sa na stretnutie a prajeme veľa úspechov.
MO SRZ Stará Ľubovňa

