
SRZ MO Námestovo  

Muškársky klub Biela Orava 

 

 

 
Memoriál Ľubomíra Dubeňa 

Biela Orava 
 
 

Pozývame všetkých priaznivcov a priateľov muškárenia, ktorý majú chuť si zasúťažiť na 

krásnej rieke Biela Orava. Naši guláš majstri sa už nevedia dočkať aby Vám naplnili bruška.  

 
 

24.08.2019 
Námestovo 

 

 

 



Termín konania:                   24.8. 2019 

 

Miesto konania:                    Biela Orava č. 1, revír č. 3-0070-1-1 

revír zväzový kaprový  

 

Biela Orava č. 2, revír č. 3-0080-5-1,  

revír zväzový lipňovi  

Organizačný štáb: 
Riaditeľ pretekov:                           Matúš Závodný 

Hlavný rozhodca:   Ján Brňák 

Technický vedúci:                          Igor Dulovec 

Zdravotné zabezpečenie:              112 

 

Štartovné a registrácia:  

Prihlášky je potrebné poslať na e-mail skosko.g@gmail.com do 16.8.2019. 

Štartovné je 15€ v cene štartovného je aj guláš + nápoj + káva a večerné prekvapenie. 

Štartovné sa bude uhrádzať pri prezentácií. 

Počet pretekárov je obmedzený na 60. 

 

Technické pokyny: 

Preteká sa v disciplíne LRU - Mucha podľa predpisov pre športovú činnosť a modifikácie pravidiel LRU- 

mucha. 

 

Pretekárska trať:   
Trať je postavená na rieke Biela Orava. Šírka rieky v mieste pretekárskej trate je 10 - 30 metrov s hĺbkou vody 

do 1,5 metrov. V celej dĺžke vytýčenej pretekárskej trate je možné brodenie. Dno je tvrdé, kamenité, so 

štrkovými lavicami. Brehy sú zarastené vegetáciou.  

 

Výskyt rýb:    jalec hlavatý, jalec maloústy, pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový, hlavátka, 

podustva, boleň a iné biele ryby. 

 

Bodované ryby: Podľa Pravidiel  LRU-Mucha a boduje sa každá hodnotiteľná ryba od minimálnej 

dĺžky 18cm 

 

Zraz a štáb pretekov: Rybársky dom Námestovo.  

 

Stravovanie:    V areáli rybárskeho domu bude bufet, zabezpečený bude aj obed (gulaš).  

 

Náhradná trať:        Nie je určená. 

 

  

https://www.facebook.com/
mailto:skosko.g@gmail.com


Časový harmonogram preteku: 

 

24.08.2019 (sobota) 

  

05:45 – 06:45 Prezentácia, losovanie a odovzdávanie mierok  

06:45 – 07:00 Slávnostné otvorenie pretekov  

07:00 – 07:30 Presun pretekárov a príprava na stanovištiach  

07:30 – 09:30 1. Kolo pretekov (preteká 1.skupina, rozhoduje 2.skupina)  
09:30 – 10:00 Prestávka (presun pretekárov a rozhodcov)  

10:00 – 12:00 2. Kolo pretekov (preteká 2.skupina, rozhoduje 1.skupina)  

12:00 – 14:00 Obedňajšia prestávka, presun pretekárov a rozhodcov  

14:00 – 16:00 3. Kolo pretekov (preteká 1.skupina, rozhoduje 2.skupina)  

16:00 – 16:30 Prestávka (presun pretekárov a rozhodcov)  

16:30 – 18:30 4. Kolo pretekov (preteká 2.skupina, rozhoduje 1.skupina)  

18:30 – 19:30 Spracovanie výsledkov 

19:30 – 20:00 Vyhlásenie výsledkov pretekov 

 

Záverečné ustanovenia: 

- všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo 

- preteká sa za každého počasia, v prípade búrky sa postupuje podľa Predpisov pre športovú činnosť LRU 

– mucha. 

- tréning na vytýčenej trati je možný do 18.08.2019, s platným povolením na rybolov, po tomto termíne je 

pretekárska trať uzatvorená, vykonávanie lovu pretekármi je zakázané pod sankciou diskvalifikácie, 

- informácie o pretekoch poskytne Martin Stehlík 0902152321 (skosko.g@gmail.com), Igor Dulovec 

0904929085 

 

Ubytovanie: 

 

Hotel Slanica, tel. číslo 0911149198, e-mail: hotelslanica@gmail.com 

Ranč u Edyho:  http://www.rancuedyho.sk/ 

Trend Hotel: http://www.trendhotel.sk 

Reštaurácia Magura:  +421 435 522 237 

 

Port Club: http://www.portclub.sk 

 

Organizačný štáb Vám želá veľa úspechov pri pretekoch. 

 

PETROV ZDAR 

  

mailto:skosko.g@gmail.com
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Orientačné mapy 

Sektor A 

 

 
 

 

Sektor B 

 


