
 

Slovenský zväz športového rybolovu v spolupráci                                           
s Odborom športovej činnosti SRZ-RADA Žilina                                                  

a SRZ MsO Partizánske 

 

 

 
 

PROPOZÍCIE 
 

Divízia LRU - mucha 

Skupina " A " 
 
 
 

08.- 09.06.2019 
Partizánske 

 
 

https://lnk.sk/hvQZ 
 
 
 
 

https://lnk.sk/hvQZ


V zmysle plánu športovej činnosti pre rok 2019 Slovenský zväz športového rybolovu a Odbor športovej 
činnosti SRZ RADY  v spolupráci so SRZ  MsO Partizánske usporiada jarné kolo divízie skupiny „A“ v LRU – mucha. 
 
 
Účastníci súťaže (v abecednom poradí):  
 

Poradie SRZ MsO, MO 

1 Kysucké Nove Mesto - Kysuca 

2 Nová Baňa 

3 Partizánske A 

4 Piešťany  

5 Považská Bystrica B 

6 Stará Turá A 

7 Stará Turá B 

8 Trnava A 

9 Trnava B  

10 Žilina – MK Potočník B 

 
 
Termín konania:                   08.-09.06.2019 
 
 
Miesto konania:                    Rieka Nitra č. 5, revír č. 2-1440-1-1,  

revír zväzový kaprový s režimom CHYŤ a PUSŤ   
 
Organizačný štáb: 
Riaditeľ pretekov:                          Ing. Milan Kadnár 
Garant Rady SRZ:                         Peter Smetana 
Hlavný rozhodca:                           Ing. Peter Magdolen 
Sektorový rozhodca:                     Zbyvateľ  Peter 
Bodovacia komisia:                       Hlavný rozhodca + 2    
Technický vedúci:                          Miroslav Legéň 
Zdravotné zabezpečenie:             112 
 
 
Technické pokyny: 
Preteká sa v disciplíne  LRU - mucha  podľa  Predpisov pre športovú činnosť na rok 2019.   
 
 
Pretekárska trať: (viď príloha)   
Trať bude vytýčená v smere toku na pravom brehu rieky Nitra (s výnimkou súťažných úsekov B1 – B3 označených na 
opačnej strane), na korune hrádzi s chodníkom pre peších a cyklistov. Čísla pretekárskych úsekov budú vyznačené sprejom 
farebne na chodníku a hranice úsekov budú naviac vyznačené visiacimi zvýrazňovacími páskami. Trať má celkovú dĺžku 4,5 
km, je v 3 miestach prerušená, šírka toku je 10-15 m, dno kamenisté, brehy sú na striedavo obrastené vegetáciou, dĺžky 
pretekárskych úsekov v rozsahu 150-190m. Podrobná mapa pretekárskej trate s vyznačenými úsekmi, štábom pretekov, 
vynechanými úsekmi, prístupovými cestami, odporúčaným parkovaním, ubytovaním je dostupná elektronicky na 
nasledovnej linke:      https://lnk.sk/hvQZ 
 
 
Výskyt rýb:    jalec hlavatý, pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový, mrena severná, podustva 

severná, boleň dravý a iné biele ryby. 
 
Bodovateľné ryby:  jalec hlavatý a všetky lososovité ryby nad 20 cm. 

https://lnk.sk/hvQZ


 
 
Zraz a štáb pretekov: SALAŠ Partizánske (GPS súradnice: 48.61782  18.37626). 
 
 
Náhradná trať:        Nie je určená. 
 
 
Časový harmonogram pretekov: 
08.06.2019 (sobota)              06:00 – 07:00  Prezentácia 

07:00 – 08:00  Slávnostné otvorenie pretekov,  losovanie 1.preteku 
08:00 – 08:30  Presun pretekárov na stanovištia 
08:30 – 09:00  Príprava pretekárov 
09:00 – 12:00  1.pretek 
12:00 – 13:30  Obed – prestávka 
13:30 – 14:30  Losovanie 2.preteku 
14:30 – 15:00  Príprava pretekárov 
15:00 – 18:00 2.pretek 
18:45                Vyhlásenie výsledkov 1. dňa pretekov  

 
09.06.2019 (nedeľa)              07:00 – 08:00  Prezentácia a losovanie 3.preteku 

08:00 – 08:30  Presun pretekárov na stanovištia 
08:30 – 09:00  Príprava pretekárov 
09:00 – 12:00  3.pretek 
12:00 – 13:30  Obed – prestávka 
13:30 – 14:00  Losovanie 4.preteku 
14:00 – 14:30  Presun pretekárov na stanovištia 
14:30 – 15:00  Príprava pretekárov 
15:00 – 18:00  4.pretek 
18:45                Vyhlásenie výsledkov 2. dňa pretekov ako aj výsledkov 
                           jarného kola divízie skupiny „A“ v LRU-mucha. 

 
Záverečné ustanovenia: 

・ všetci pretekári musia mať platné preukazy člena SRZ a registračné preukazy športovca SRZ. 

・ vedúci družstiev musia mať pri sebe potvrdené súpisky družstiev a doklad o úhrade štartovného pre rok 2019. 

・ všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. 

・ preteká sa za každého počasia, v prípade búrky sa postupuje podľa Predpisov pre športovú činnosť LRU – mucha 
pre rok 2019. 

・ tréning na vytýčenej trati je možný do 31.05.2019 vrátane, s platným povolením na rybolov, po tomto termíne je 
pretekárska trať uzatvorená, vykonávanie lovu pretekármi je zakázané pod sankciou diskvalifikácie. 

 
Ďalšie podrobnosti o pretekoch poskytnú: 

▪ Ing.Milan Kadnar 0918 533 330 
▪ Ing.Peter Magdolen  0903 702 030 
▪ Miroslav Legéň 0915 319173 (legen.miroslav@gmail.com) 

Možnosti ubytovania v regióne Partizánske sú nasledovné: 
o Penzión SALAŠ (Partizánske) http://www.salas-partizanske.sk/sk/stranka/kontakt 
o Salaš Kostrín (Klátová Nová Ves) https://www.salas-kostrin.sk/salas-kostrin/ 
o Penzión Vegas (Partizánske) http://www.vegaspenzion.sk/kontakt.html 
o Penzión KALINKA (Malé Bielice) http://www.penzionkalinka.sk/  
o Penzión BAŤOVKA (Malé Bielice) http://www.penzion-hoffer.sk/stranky/sk/hoffer.php 

 
Organizačný štáb Vám želá veľa úspechov pri pretekoch. 

mailto:legen.miroslav@gmail.com
http://www.salas-partizanske.sk/sk/stranka/kontakt
https://www.salas-kostrin.sk/salas-kostrin/
http://www.vegaspenzion.sk/kontakt.html
http://www.penzionkalinka.sk/
http://www.penzion-hoffer.sk/stranky/sk/hoffer.php


PETROV ZDAR ! 
Príloha: 
 
 

Mapa s vyznačenými pretekárskymi úsekmi a štábom pretekov: 

 
Sektor A 

 
 
 
 

Sektor B 

 


