Miestna organizácia
Slovenského rybárskeho zväzu Trstená
a
Muškársky klub Oravica
Tvrdošín
Vás pozývajú na
9. ročník športových rybárskych pretekov
v love rýb udicou na umelú mušku

ORAVSKÝ LIPEŇ
31. JÚLA 2021

WWW.SRZTRSTENA.SK
WWW.ORAVICA.SK

PROPOZÍCIE PRETEKU
ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Riaditeľ pretekov:

Mgr. Ivan Michalec

Garant Rady SRZ:

Ing. Štefan Mlynarčík

Hlavný rozhodca:

Milan Bajzík

Hlavný organizátor:

Daniel Nemček

Sektoroví rozhodcovia:

zabezpečí MO SRZ Trstená

Zdravotný dozor:

112

TECHNICKÉ ÚDAJE
1. Preteky Oravský lipeň sú zaradené do termínového kalendára LRU
Mucha ako bodované preteky.
2. Konajú sa 31.07.2021 v Tvrdošíne.
3. Pretekárska trať - rieka Orava č. 3, začiatok od cestného mosta v meste
Tvrdošín a koniec po cestný most v obci Krivá. Vynechaný je úsek CHaP
od lavičky pri ZŠ v obci Nižná po vtok Studeného potoka. Šírka toku cca.
30-40 m, vodný stĺpec do 2,0 m. Dno štrkovité. V celom úseku je možné
brodenie.
4. Zraz pretekárov:
Reštaurácia NEJA Tvrdošín, Trojičné námestie 174/24, Tvrdošín,
(Pozor zmena oproti minulým rokom)
5. Výskyt rýb: pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový, hlavátka
podunajská, jalec hlavatý, jalec obyčajný, sprievodné druhy rýb.
6. Bodované ryby: Podľa pravidiel LRU – mucha.
7. Štartovné: 10,- EUR.
8. Občerstvenie a obed: v priestoroch štábu.
Prihlásenie je možné priamo prostredníctvom webovej stránky www.oravica.sk,
emailom na info@oravica.sk alebo telefonicky na čísla telefónu
0915 973 319, 0905 539 637. Na štartovnú listinu bude prihlásený pretekár
zapísaný až po prijatí štartovného. Štartovné je možné uhradiť na bankový
účet/IBAN: SK0909000000000324374922, do správy pre prijímateľa je
potrebné uviesť meno pretekára), poštovým poukazom na účet (nie na

adresu), adresa: Muškársky klub Oravica, Trojičné námestie 191, 027 44
Tvrdošín.
Prihlášky a štartovné je potrebné zaslať najneskôr do
25.07.2021, po tomto termíne štartovné nevraciame. Každá prihláška bude
spätne potvrdená. Priebežný zoznam prihlásených pretekárov bude
zverejnený na stránke www.oravica.sk.
Časový program pretekov:
Sobota 31. júla 2021
05.30 – 06.00 prezentácia
06.00 – 06.15 otvorenie, preberanie preukazov a mierok
06.15 – 07.30 presun pretekárov na úseky
07.30 – 09.30 - 1. súťaž (preteká I. skupina, rozhoduje II. skupina)
09.30 – 10.00 prestávka (presun pretekárov a rozhodcov)
10.00 – 12.00 - 2. súťaž (preteká II. skupina, rozhoduje I. skupina)
12.00 – 13.30 obedňajšia prestávka (v priestoroch štábu)
13.30 – 14.00 presun na úseky
14.00 – 16.00 - 3. súťaž (preteká II. skupina, rozhoduje I. skupina)
16.00 – 16.30 prestávka (presun pretekárov a rozhodcov)
16.30 – 18.30 - 4. súťaž (preteká I. skupina, rozhoduje II. skupina)
18.30 – 19.45 zrátavanie a vyhodnocovanie výsledkov
19.45 – 20.00 vyhlasovanie výsledkov a ocenenie súťažiacich, záver
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Preteká sa v disciplíne LRU – mucha podľa platných súťažných pravidiel
pre športovú činnosť v LRU – mucha.
Všetci pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť.
Dĺžka štandov je od 150 do 300 metrov.
Tréning súťažiacich na pretekárskej trati je možný do 23.07.2021 do 22,00
hod..
Preteká sa za každého počasia. V prípade búrky sa bude postupovať podľa
súťažných pravidiel LRU. Maximálny počet pretekárov je 80.

Ubytovanie je možné zabezpečiť si individuálne:
•

•

•

Salaš Ostražica,
Družstevná 510, Nižná
Tel.: +421 919 030 925, +421 43 538 10 92
http://www.salas-ostrazica.com/sk/
GPS: 49°30'93"S 19°50'26"V
Penzión Uhliská (kapacita 13 izeb)
Uhliská 462, Nižná
rezervácie: 0901 740 710
http://www.skinizna.sk/
GPS: 49°18'01.4"N 19°31'27.0"E
Penzión Fortuna,
Oravské nábrežie 139/7, Tvrdošín
Tel: +421905 225 027, +421905 913 946, +421903 535 168
email: marta@orava.sk, fortuna1@pobox.sk,
www.penzionfortuna.eu
GPS: 49°20'3.26"N 19°33'8.95"E

Informacie o pretekoch:
Daniel Nemcek, 0915 973 319
Milos Kabac, 0905 539 637, info@oravica.sk
Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme veľa úspechov a rybárskych zážitkov.

