
 

 

 

 

 

 

 
 

Propozície 
 

Detské muškárske preteky  

 

 

O POHÁR MO SRZ POPRAD 

 

1. ročník 

 
V Poprade, 25. júna 2022 

 
 



 

 

Milí športoví priatelia rybári! 
 

Dovoľujeme si Vás pozvať na 1. ročník detských muškárskych pretekov O pohár MO SRZ Poprad. 

Želám Vám príjemný pobyt v našom meste a príjemné športové zážitky. 
 

 

Termín konania:  
25.6.2022, náhradný termín konania v prípade nepriaznivých hydrologických podmienok je 

stanovený na 2.7.2022  

 

Miesto konania:  
Rieka Poprad č.8 revír 4-2010-4-1 miestny pstruhový. 

V meste Poprad. 

 

Organizačný výbor 

Riaditeľ preteku:      Peter Polovka 

Hlavný rozhodca:     Miroslav Timčák 

Sektorový rozhodca:     Jaroslav Široň 

Technický vedúci:     Martin Roth 

Garant rady:      Michal Leibiczer 

Zdravotné zabezpečenie:    112 

 

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 Poprad od sútoku s Teplickým potokom po cestný most v Spišskej 

Sobote. Pretekárska trať je rozdelená do dvoch sektorov. Šírka rieky v mieste pretekárskej trate je 

10 -15 metrov s hĺbkou vody do 1,2 metrov. V celej dĺžke vytýčenej pretekárskej trate je možné 

brodenie. Dno je tvrdé, kamenité, so štrkovými lavicami. Brehy sú zarastené vegetáciou. 

 

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

 

Bodovateľné ryby: 
Podľa Pravidiel LRU – Mucha, článok 7.5.3. bodovanie úlovkov bez merania úlovkov, boduje sa 

každá hodnotiteľná ryba od minimálnej dĺžky 15 cm. 



 

Zraz a štáb pretekov:  
Rybársky dom MO SRZ Poprad, Fraňa Kráľa 2042/31, Poprad 
 

Náhradná trať:  
Nie je určená. 

Časový harmonogram pretekov 

 

07:00 – 07:45     prezentácia 

07:45 – 08:00   losovanie 

08:00 – 08:30    nástup pretekárov, otvorenie pretekov  

08:30 – 09:.00   presun na vylosované stanovištia 

09:00 – 10:00   1. kolo preteku  

10:00 – 10:30   presun na vylosované stanovištia 

10:30 – 11:30   2. kolo preteku 

11:30 – 13:00   obed 

13:00 – 13:30   presun na vylosované stanovištia 

13:30 – 14:30   3. kolo preteku 

14:30 – 15:00   presun na vylosované stanovištia 

15:00 – 16:00   4. kolo preteku 

16:45 – 17:45   vyhodnotenie pretekov, vyhlásenie výsledkov 

 

 

Všeobecné ustanovenia 
 

- všetci pretekári musia mať platné preukazy člena SRZ a pri pochybnosti totožnosti predloží 

pretekár na požiadanie členskú legitimáciu s fotografiou.  

- pretekov sa môžu zúčastniť všetci juniori do veku 19 rokov 

- pretekári do 15 rokov štartujú pod dozorom doprevádzajúceho dospelého rybára,  

- všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, 

- podmienkou na konanie pretekov je účasť minimálne 8 pretekárov, maximálny počet je 

limitovaný na 48 pretekárov,  

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

LRU – mucha.  

-tréning na vytýčenej trati povolený do 10.6.2022 vrátane, s platným povolením na rybolov. Po 

tomto termíne je pretekárska trať uzatvorená, vykonávanie lovu pretekármi je zakázané pod 

sankciou diskvalifikácie. 

Postupovať sa bude podľa aktuálne platných hygienických opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-

19 a aktuálne platného COVID automatu v deň preteku. 

 

Záväznú prihlášku a potvrdenie účasti na preteky je potrebné zaslať do 20.6.2022 mailom na 

adresu: martin.roth@centrum.sk 

Informácie o preteku podá  Martin Roth 0903 033 796 

    Jaroslav Široň 0903 807 751 

 

Prajeme veľa úspechov a rybárskych zážitkov 

 

Výbor MO SRZ Poprad 


