
                                     P r o p o z í c i e 
                                Celoslovenské muškárske preteky juniorov do 19 rokov 

 

 

                                            Oravský potočník 2022 
  

 

Termín konania:                    26.06.2022 (nedeľa) 

 

Miesto konania:                     Rieka  Zázrivka revír č. 3-6130-4-1 

 

Organizátor:                           MO SRZ Dolný Kubín 

                           

Garant rady:                           Michal Leibiczer 

 

Organizačný štáb:                   Areál v rekreačnej oblasti Malá Lučivná 

 

Riaditeľ pretekov:                  Mgr. Anton Ošťadnický – predseda MO SRZ DK  

 

Hlavný rozhodca:                   Roman Teluch 

 

Technický vedúci:                  Andrej Benka, Marek Mäsiar  

                                               

 

Zdravotné zabezpečenie:       112, 155 

 

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

                športovú činnosť a modifikácie pravidiel LRU- mucha na rok 2

                2022 a ich vykonávacieho predpisu na lov a rozhodovanie. 

 

 

                                               

 

Pretekárska trať:                   Zázrivka revír č.3-6130-4-1 

 

Popis trate:                             Trať je postavená od vtoku rieky Zázrivka do rieky Orava v 

                                                 Párnici, po kaskádu pri rekreačnej oblasti Malá Lučivná. 

 

Výskyt rýb:                            Pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový, všetky druhy 

                                                jalcov.       

 

Bodovanie rýb:                      20cm - lipeň, pstruh potočný, pstruh dúhový, hlavátka, sivoň,                                                                                                                                                                                     

v                                              všetky jalcov 

 

Zraz pretekárov:                   Areál v rekreačnej oblasti Malá Lučivná 

 

 

 

 



Harmonogram pretekov:     05:30 – 06:30 Prezentácia, losovanie  

             06:30 Slávnostné otvorenie pretekov 

             06:30 – 07:30 Presun pretekárov na stanovištia  

             07:30 – 09:30 1.kolo pretekov  

             09:30 – 10:00 Prestávka /presun pretekárov a rozhodcov/ 

             10:00 – 12:00 2.kolo pretekov 

             12:00 – 14:00 Obedňajšia prestávka 

             14:00 – 16:00 3.kolo pretekov  

                                                16:00 – 16:30 Prestávka /presun pretekárov a rozhodcov/ 

                                                16:30 – 18:30 4.kolo pretekov 

                19:00 – 19:30 Vyhlásenie výsledkov 

 

 

Prihlášky na preteky:           Prihlásenie je možné do 19.06.2022 vrátane. 

 

Kontakty pre prihlásenie:    Prihlášky zasielať na adresu predsedu organizácie Antonovi 

Ošťadnickému formou SMS na číslo 0911 154 254 alebo e-mailom aostadnicky@azet.sk. 

V prihláške uviesť meno, priezvisko a organizáciu. Štartovné je 10€ a je potrebné ho zaslať 

na účet IBAN: SK95 1100 0000 0029 3801 2394 – do poznámky taktiež uviesť meno 

a priezvisko pretekára. 

                                              

 

Záverečné ustanovenia:       Pretekov sa môžu zúčastniť všetci juniori do veku 19 rokov. 

Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a počas   pretekov organizátor nenesie 

zodpovednosť za majetok pretekárov. Preteká sa za každého počasia, v prípade búrky sa 

postupuje podľa Predpisov pre športovú činnosť LRU – mucha pre rok 2022, náhradná trať 

nie je určená. Tréning na vytýčenej trati je možný do soboty 18.06.2022 vrátane, s platným 

povolením na rybolov, po tomto termíne je pretekárska trať uzatvorená, vykonávanie lovu 

pretekármi je zakázané pod sankciou diskvalifikácie. 

 

 

 

 

Všetkým pretekárov želáme mnoho úspechov. 

 

 

Petrov zdar 
 

                           

                                             

                  

                                 

mailto:aostadnicky@azet.sk

