
 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

PROPOZÍCIE 

0. ročníka  pretekov 

 

Juniorský pohár predsedu MsO SRZ Žilina  

v LRU - mucha 

 

konaného dňa 26.10.2019 

             



Organizačný výbor:   

Riaditeľ preteku:      Ing. Juraj Staško         

Garant RADY SRZ: Ing. M. Leibiczer             

Hlavný rozhodca:  Milan Bajzík          

Technický vedúci:  Milan Martinove                   

Bodovacia komisia: Marek Kňaze, Andrej Mihálik           

Lekárska služba:  112  

Prezentácia:  Marek Kňaze 

Technické informácie: 

 0. ročník pretekov „Juniorský pohár predsedu  MsO SRZ Žilina“ v LRU - mucha, sú 

pretekmi podľa ustanovení Pretekárskeho a súťažného poriadku SRZ a jeho doplnkov, 

LRU - mucha,  nie je zaradený do bodovania RSM. 

 Pretekov sa môže zúčasniť každý člen SRZ, ktorý v čase konania pretekov ešte 

nedosiahol vek 18 rokov. Za pretekára do 15 rokov ručí jeho zákonný zástupca, 

príp. osoba poverená zákonným zástupcom. Všetci pretekári štartujú na vlastné 

nebezpečenstvo. 

 Podmienkou na konanie pretekov je účasť minimálne 6 pretekárov. 

 Preteky sa uskutočnia na revíre č. 3-3130-5-1 (Rajčianka č. 1) dňa 26.10.2019 (sobota),  

podľa stanoveného časového harmonogramu preteku. 

 Od 19.10.2019 je pretekárom zakázaný tréning na pretekárskej trati. 

 Zraz pretekárov je dňa 26.10.2019 v Žiline – Závodí  v Dome rybárov, Juraja Závodského 

9 (vchod od Rajčianky) od 7:00 hod. 

 Štartovné na pretekára je 0,-€. Prihlášky pretekárov je nutné zaslať na emailovú adresu  

klubpotocnik@gmail.com. 

 Počet pretekárov je obmedzený na 30. 

 Každý pretekár je povinný dodržiavať pravidlá pre športovú činnosť r. 2012 a modifikácie 

pravidiel pre rok 2019. 

 

 

 

 

 

 Časový harmonogram pretekov: 

• 7:00 – 7:30       prezentácia 

• 7:30 – 7:45       slávnostný nástup 

• 7:45 – 8:15        losovanie, rozdanie bodovacích preukazov 

• 8:15 – 9:00       presun pretekárov a príprava na stanovištiach 

• 9:00 - 10:30      I.kolo 

• 10:30 – 11:00  presun pretekárov 

• 11:00 – 12-30  II.kolo 

• 12:30 – 13:00  presun pretekárov 

• 13:00 – 14:30 III.kolo 

• 14:30 – 15:30 obed 

• 15:30    Vyhlásenie výsledkov 

 Na trati sa vyskytujú pstruh potočný, pstruh dúhový, sivoň americký, lipeň a všetky druhy 

jalcov. 

 Náhradná trať nie je stanovená. Pri nevhodných poveternostných podmienkach sa preteky 

odkladajú. 

 V prípade búrky sa preteky prerušia na čas nevyhnutný. 

 Všetci pretekári musia mať platné štátne rybárske lístky a platné povolenie na rybolov. 

 Vyhodnotenie úlovkov: Meria sa každá ulovená ryba 

 Občerstvenie a obed: zabezpečí MK Potočník 

Výbor MsO SRZ Žilina a MK Potočník Vám praje príjemný športový zážitok.  

Petrov zdar! 
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