
MO SRZ Dolný Kubín Vás srdečne pozýva na muškárske 

preteky 

 

 

 

Oravská muška 

XXXIII. ročník 

 

 

31.7.2022           Dolný Kubín 



Termín konania: 31.07.2022 (nedeľa) 

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

 

Riaditeľ pretekov: Mgr. Anton Ošťadnický 

Garant Rady SRZ: Vladimír Ligda ml. 

Hlavný rozhodca: Milan Bajzík 

Sektoroví rozhodcovia: Miroslav Mihálik 

Technický vedúci: Roman Teluch (0911 563 280), Marek Mäsiar 

Zdravotné zabezpečenie: 112 

 

Časový rozvrh pretekov: 5:30 – 6:00 prezentácia, žrebovanie 

       6:00 – 6:30 otvorenie pretekov, technické pokyny 

   6:30 – 7:00 odovzdanie bodovačiek a korýtok 

   7:00 – 7:30 presun pretekárov na lovné miesta 

   7:30 – 9:30 pretek I .kolo 

   9:30 – 10:00 prestávka 

   10:00 – 12:00 pretek II. Kolo 

   12:00 – 13:30 obed 

   13:30 – 14:00 presun pretekárov na lovné miesta 

   14:00 – 16:00 pretek III. Kolo 

   16:00 – 16:30 prestávka 

   16:30 – 18:30 pretek IV.kolo 

   18:30 – 19:30 spracovanie výsledkov 

   19:30 – 20:00 vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien 



Technické pokyny: Preteká sa v disciplíne LRU - Mucha podľa predpisov pre športovú činnosť 

a modifikácie pravidiel LRU- mucha na rok 2022 a ich vykonávacieho predpisu na lov a 

rozhodovanie. 

Popis trate: Trať je postavená na rieke Orava č.1. Sektor A sa začína od ostrova nad obcou 

Bziny po pešiu lávku na Záskalie pri SAD. Sektor B sa začína od hojdacej lavice poniže 

Aquarelaxu po lavicu pri obci Istebné. Vynechané úseky budú vyznačené na mape a spomenuté 

pri otvorení pretekov. 

Výskyt rýb: jalec hlavatý, jalec maloústy, pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymiánový, 

hlavátka podunajská a ostatné sprievodné druhy rýb 

Bodované ryby: nad 20 cm, všetky druhy jalcov, lipeň, pstruh potočný, pstruh dúhový, 

hlavátka, sivoň 

Zraz a štáb pretekov: Penzión Koliba, Gäceľská cesta 2667/4 

Náhradná trať: Nieje určená. 

 

Záverečné ustanovenia: Počet pretekárov je limitovaný na 60 ! Preteká sa za každého počasia 

a všetci pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť. V prípade búrky sa postupuje podľa 

pravidiel LRU-mucha. Štartovné je 15 EUR. Prihlasovanie bude výlučne vo forme platby 

prevodom na bankový účet: SK26 0900 0000 0051 4761 3189. Do poznámky pre prijímateľa 

uviesť meno a priezvisko pretekára a organizáciu SRZ! Pretekár bude zaregistrovaný po úhrade 

štartovného. Prihlásiť sa a teda aj zaplatiť je možné do 24.07.2022. Po uvedenom termíne sa 

prihlášky prijímať nebudú. Pri naplnení kapacity budú pretekári uvedení na čakaciu listinu. 

Odhlásiť sa z preteku je možné do 27.7.2022, po tomto dátume sa štartovné vracať nebude 

a prepadá v prospech usporiadateľa. Preteky sa konajú podľa platných medzinárodných 

pravidiel FIPS MOUCHE. V priestoroch štábu bude podávaný obed, ktorý je možné si zakúpiť 

ráno pri prezentácii. Tréning na pretekárskej trati je možný do 24.07.2022 vrátane, s platným 

povolením na rybolov. Po tomto dátume je trať pre pretekárov uzavretá .Vykonávanie lovu 

pretekármi prihlásenými na pretek je na pretekárskej trati zakázané pod sankciou 

diskvilifikácie. Hosťovacie povolenia na rybolov je možné zakúpiť v Rybárskych potrebách 

Martina Hubináka na Hviezdoslavovom námestí 1685/21 Dolný Kubín v pondelok – piatok od 

09:30 do 17:00. Kontakt: tel. 0918 378 229.  



Ubytovanie je možné si zabezpečiť individuálne v nasledovných zariadeniach: 

Turistická ubytovňa Kopačka, tel.: 0905 203 202, www.kopacka.sk 

Penzión Kuzmínovo ,Gäceľská cesta 10, tel.: 0915 833 723 

Tília kemp Gäceľ, tel.: 043 5823492, 0918 913 012, www.tiliakemp.sk 

 

Tešíme sa na Vašu účasť a želáme veľa úspechov v pretekoch. 

Roman Teluch -  vedúci odboru športovej činnosti MO SRZ Dolný Kubín  

 

http://www.kopacka.sk/
http://www.tiliakemp.sk/

