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Propozície 

LRU-Mucha 

 

Medzinárodné majstrovstvá SR juniorov 

v jazernom muškárení 

25. 03. 2023 

Banská Bystrica  

Trout aréna Aqualand 



Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2023 SZŠR v spolupráci so SRZ Rada Žilina a 

Rybárske potreby Tornádo, usporiada športové rybárske preteky Medzinárodné Majstrovstvá 

Slovenskej republiky juniorov v jazernom muškárení.  

Termín konania:         25.03.2023 

Termín prihlásenia:    do 21.03.2023 

Účastníci súťaže:      juniori do 19 rokov, ktorí sa písomne prihlásia do 21.03.2023 mailom 

na adresu: michalleibiczer@gmail.com 

Miesto konania: Trout aréna Aqualand v Banskej Bystrici 

 

Organizačný štáb: 

Riaditeľ pretekov:  Radoslav Lichý 

Garant rady SRZ:  Ing. Michal Leibiczer  

Hlavný rozhodca:  Mgr. Jana Leibiczerová  

Technický vedúci:  Milan Marček 

Bodovacia komisia:  Ing. Michal Leibiczer, Marek Kňaze, Mgr. Jana Leibiczerová 

Zdravotné zabezpečenie: tel. 112 

 

Umiestnenie  štábu pretekov:  Autokemping Tajov, Tajov 180, 976 34   

 

 
 

Každý pretekár a jeho doprovod je povinný dodržiavať hygienické predpisy podľa 

aktuálneho nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré budú zverejnené  pred 

pretekmi 

 

Technické a organizačné pokyny: 

1. Preteká sa podľa súťažných pravidiel SZŠR pre LRU–mucha  a aktuálnych modifikácií 

pre rok 2023. 

2. Športový rybársky pretek je usporiadaný podľa zákona 216/2018 Z.z. § 20 a vykonávacej 

vyhlášky 381/2018 § 15. 

3. Pretek je zaradený do bodovania RSM pre rok 2023. 

4. Rotácia je v každom kole po hodine 

5. Posun pretekárov prebehne v polovici každého súťažného kola v momente zaznenia            

zvukového signálu. Od tohto momentu MUSÍ pretekár uvoľniť súťažné miesto            

prichádzajúcemu pretekárovi. O koľko miest sa budú pretekári posúvať počas súťažného 

kola bude určené pri losovaní na základe počtu prihlásených pretekárov. 

6. Dĺžka podberáku je povolená do 3 metrov. 

7. Cena za ubytovanie a večeru a raňajky v Autokempe Tajov je 30,-€ za osobu 

 

 

Vyhodnotenie úlovkov: 

Bodovanie úlovkov bez merania úlovkov. Každý pretekár si dá zmerať a zapísať dĺžku prvej 

platnej ryby a ďalšej pretekárom zvolenej platnej ryby. Platí pre každé kolo. 

 

 

V prípade nepriaznivej pandemickej situácie môžu byť preteky preložené alebo zrušené, 

informácia bude zverejnená týždeň pred pretekmi. 



Pokyny pre meranie: 

Pokiaľ chce pretekár hodnotiť ulovenú rybu (bez  merania), musí ju podobrať do podberáku a 

v ňom ukázať rozhodcovi, ktorý ju potvrdí ako hodnotiteľnú a v podberáku pustiť späť do 

vody. Na  rybu  sa zbytočne nesiaha a nedáva na zem. Do bodovacieho lístka zapisuje 

rozhodca každú hodnotiteľnú rybu ako 1 kus s uvedením druhu ryby a to vždy na nový 

riadok. Každý zápis potvrdzuje pretekár svojim podpisom. Pri meraní sa ryba meria v sieťke 

podberáku pre  zamedzenie poškodenia, meranie vykoná rozhodca. 

 

Pretekárska trať 

Trať je postavená na nádrži  Trout aréna Aqualand v Banskej Bystrici. 

Trať bude vytýčená na brehu nádrže. 

 

Náhradná trať: Nie je určená. Pri nevhodných poveternostných podmienkach sa preteky 

odkladajú.  

 

Výskyt rýb: Pstruh potočný, Pstruh dúhový,  

 

Časový harmonogram pretekov 

Piatok 24.03.2023 

18:00 – 19:00 Ubytovanie v Autokempe Tajov 

19:00 – 20:00 Večera 

20:00 – 21:00 Prezentácia  a losovanie 1.kola pretekov v Autokempe Tajov 

 

Sobota 25.03.2023 

07:00 – 07:45  Raňajky 

07:45 – 08:00  Presun pretekárov na nádrž Trout aréna Aqualand 

08:00 – 08:30  Príprava pretekárov 

08:30 – 10:30  1. pretek (vrátane rotácie) 

10:30 – 11:00  Presun pretekárov na stanovištia 

11:00 – 13:00  2. pretek (vrátane rotácie) 

13:00 – 14:30  Obed 

14:30 – 16:30  3. pretek (vrátane rotácie) 

17:15    Vyhlásenie výsledkov 

Záverečného ceremoniálu sa musia zúčastniť všetci súťažiaci! 

 

Vyhodnotenie MSR: 

Každé kolo sa vyhodnotí zvlášť a celkové výsledky MSR budú vyhodnotené ako súčet 

umiestnení troch kôl. 

 

Záverečné ustanovenia: 

- Všetci pretekári musia mať platné registračné preukazy športovca SZŠR a preukazy 

člena SRZ alebo preukazy člena národného rybárskeho zväzu .  

- V prípade, že prihlásený nie je registrovaný pretekár LRU-M /netýka sa zahraničných 

účastníkov/ je potrebné vypísať formulár s potrebnými údajmi pre registráciu. Účasť je 

podmienená vyplnením kompletných potrebných údajov pre registráciu pretekára. 

- Preteká sa za každého počasia. V prípade búrky budú preteky prerušené a bude sa 

postupovať podľa platných súťažných pravidiel. 



- Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť a riziko. Neplnoleté osoby sa 

zúčastňujú na zodpovednosť sprevádzajúcej dospelej osoby, ktorá nesie plnú 

zodpovednosť za konanie pretekára počas pretekov. 

- Tréning na vytýčenej trati je možný do 18.03.2023, po tomto termíne vykonávanie lovu 

pretekármi je zakázané pod sankciou diskvalifikácie.  

- Stravovanie pre súťažiacich zabezpečuje organizátor                                                         

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu  

 

Informácie o pretekoch: Ing. Michal Leibiczer, michalleibiczer@gmail.com  

 

Na zabezpečenie týchto pretekov bol použitý príspevok uznanému športu z Ministerstva 

školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

Propozície kontroloval predseda ŠO LRU–mucha. 

 

Organizačný štáb Vám želá veľa úspechov na pretekoch. 

 

PETROV ZDAR ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žiadosť o registráciu fyzickej osoby – jednotlivca do 18 r. 

Údaje do informačného systému SZŠR a ISŠ MŠVVaŠ SR 
Údaje sú požadované podľa § 80 zákona 440/2015 Z.z.o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

*LRU Feeder     *LRU Mucha     *LRU Plávaná     *LRU Prívlač   

*nehodiace sa prečiarknite 

Identifikačné údaje:  

Meno  

Priezvisko  

Krajina narodenia  

Rodné číslo  

Dátum narodenia  

Štátna príslušnosť  

Trvalé bydlisko:  

Ulica  

Číslo domu  

Mesto   

Okres  

PSČ  

Krajina  

Kontaktné údaje:  

Adresa elektronickej pošty  

Telefónne číslo  

  

Člen OZ SRZ  

Číslo preukazu člena SRZ  

Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie uvedených osobných údajov na účel vedenia evidencie 

fyzických osôb v Informačnom systéme športu MŠVVaŠ SR a SZŠR na dobu platnosti registrácie (v 

zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov).  

 

Meno a priezvisko zákon. zástupcu žiadateľa do 18 rokov.................................................................. 

 

Dňa:  

_____________________________  _____________________________________ 

 podpis žiadateľa    podpis zákonného zástupcu žiadateľa do 18 r. 

 


