
MO SRZ Dolný Kubín v spolupráci SZŠR a OŠČ SRZ RADA Žilina 
 

 

 
 

Propozície 

Jesenné kolo II. ligy LRU Mucha 

31.08. - 01.09.2019 
 

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2019 SZŠR v spolupráci s OŠČ SRZ Žilina a s MO SRZ Dolný Kubín 

usporiada jesenné kolo II.ligy v LRU – mucha. 

Účastníci súťaže : MsO SRZ Humenné A – VAV Sensas 

     MO SRZ Púchov 

     MO SRZ Brezno 

     MO SRZ Rožňava – SK Muškár 

     MO SRZ Spišská Belá 

     MO SRZ Svit – ŠK Zubáč 

     MO SRZ Dolný Kubín B 

     MsO SRZ Martin 

     MO SRZ Stará Ľubovňa – Polyform Podolínec 

     MsO SRZ Humenné B 

     MO SRZ Partizánske – MK BIBIO 

     MO SRZ Dolný Kubín C 



 

Termín konania : 31.08.- 01.09.2019 

Miesto konania : rybársky revír číslo 3-2710-6 rieka Orava č.1  

 

Zraz pretekárov :  reštaurácia Koliba 

 

Organizačný výbor :  Riaditeľ pretekov: RNDr. Sabo Marian 

         Garant Rady:  Mlynarčík Štefan 

        Hlavný rozhodca : Avdič Leo 

        Sektorový rozhodca : Žiak Milan 

        Technický vedúci : Dauda Jozef 

        Bodovacia komisia :  Ferjančík Tibor, Ján Romančík 

        Zdravotné zabezpečenie: Zabezpečí MO SRZ Dolný Kubín, príp. 112 

 

Technické pokyny : 

Preteká sa v disciplíne  LRU - mucha  podľa  Predpisov pre športovú činnosť 2012, Doplnkov č. 1/13 

a 2/14, a platných modifikácií  pravidiel LRU-mucha s nasledovným rozšírením, ktoré zahŕňa jednu zo 

zmien medzinárodných pravidiel, schválených na kongrese v máji 2019:  

➢ Silikónový/gumený materiál lisovaný ani vytláčaný presahujúci úroveň oblúčika/očka háčika 

nie je povolený (squirmy) s výnimkou vytlačených tenkých gumených imitácii nožičiek do 

hrúbky 0,53mm (meria sa zárezom v medzinárodnej mierke na kontrolu min. priemeru 

pretekárskej šnúry)  

Trať je postavená :  

Sektor A: od lavice pre peších v obci Medzibrodie  po lavicu pre peších pri Záskalí (SAD) 

Sektor B : od novej lavice pre peších na Bysterci (pri kotolni) po cestný most pri obci Žaškov 

- Štandy budú vyznačené páskou na oboch brehoch rieky  

- Šírka toku od 40 m  do 80 m , hĺbka do 2,5 m s brehovým porastom 

Bodovanie rýb :  

- boduje sa pstruh potočný, lipeň tymiánový s dĺžkou nad 25 cm vrátane  

- boduje sa pstruh dúhový, sivoň americký, hlavátka podunajská, všetky druhy jalcov 

s dĺžkou nad 20 cm vrátane 



 

Časový harmonogram pretekov :  

31.08.2019 (sobota) : 

06,30 – 07,00 prezentácia 

07,00 – 07,30 otvorenie pretekov , ručné losovanie 

07,30 – 08,30 presun na stanovištia 

08,30 – 09,00 príprava pretekárov 

09,00 – 12,00 1.kolo pretekov 

12,00 – 15,00 prestávka , obed 

15,00 – 18,00 2.kolo pretekov 

18,00 – 18,30 spracovanie výsledkov 

18,30 – 19,00 vyvesenie výsledkov  

19,00 – 19,30 vyhlásenie výsledkov 1.dňa 

01.09.2019 (nedeľa) : 

07,00 – 07,30 prezentácia 

07,30 – 08,30 presun na stanovištia 

09,00 – 12,00 3.kolo pretekov 

12,00 – 15,00 prestávka ,obed 

15,00 – 18,00 4.kolo pretekov 

18,00 – 19,00 spracovanie výsledkov 

19,00 – 19,30 vyhlásenie výsledkov jesenného kola  a celkových výsledkov II. Ligy za rok 2019 

 

Záverečné ustanovenia : 

 -všetci pretekári musia mať pri sebe platné preukazy člena SRZ a registračné preukazy 

 -vedúci družstva musí mať pri sebe platnú prihlášku do súťaže SRZ pre rok 2019 

 -všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo 

 -preteká sa za každého počasia, v prípade búrky pre športovú činnosť LRU – mucha 

-tréning na vytýčenej trati je možný do 23.08.2019 vrátane s platným povolením na rybolov, 
po tomto termíne je pretekárska trať pre pretekárov uzatvorená 

 -vykonávanie lovu pretekármi je zakázané pod sankciou diskvalifikácie 

 -obed bude v reštaurácii Koliba 

 -ubytovanie  je možné zabezpečiť individuálne : 

 -Turistická ubytovňa Kopačka, tel. č. 0905203202 ,www.kopacka.sk 

 -Penzión Kuzmínovo, Gäceľská cesta 10 ,tel.0915833723 

 -Tília kemp Gäceľ, tel.č. : 0435823492,0905888111,www.tiliakemp.sk 


