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Termín konania :  20. 05.  2023 

Miesto konania :  Laborec č. 3 ,   rev. č.   4 – 1140 – 1 – 1 
 

 

Organizačný výbor :   Štáb pretekov : 

• Riaditeľ pretekov  Vladimír Buček 

• Garant Rady SRZ Ing. Peter Tomko 

• Hlavný rozhodca  Karol Balaďa 

• Sektoroví rozhodcovia  Ing. Juraj Platko,  Viliam Mikulaško 

• Stavba trate  Ing. Ján Michalko 

• Bodovacia komisia  Ing. Ján Kocák, Tomáš Šimeček 

 

Technické pokyny:  
Preteká sa podľa súťažných pravidiel SZŠR pre LRU–mucha a aktuálnych modifikácií pre rok 2023. 
 

Pretekárska trať :                                       
trať je postavená na rieke Laborec. Šírka rieky v mieste pretekárskej trate je 10 - 30 metrov s hĺbkou 

vody do 2 metrov. V celej dĺžke vytýčenej pretekárskej trate je možné brodenie. Dno je tvrdé, 

kamenité, so štrkovými lavicami. Brehy sú zarastené vegetáciou. 

 

Umiestnenie  štábu pretekov: 
Hostinec Valaaškovce, Čapajevova 1052/1, Humenné  

Parkovanie :   zem. š.írka :  48.928125      zem. dĺžka :   21.914293 

  

Výskyt bodovaných rýb : 
jalec hlavatý, jalec obyčajný, ojedinele pstruh potočný, pstruh dúhový 

 

Náhradná trať : 
V prípade kalamitného stavu náhradná trať nie je určená 
 

Časový 

program 
Sobota  20. 05. 2023 

 5:00 5:45 Prezentácia 

 5:45 6:00 Nástup pretekárov a otvorenie preteku 

 6:00 6:15 žrebovanie sektorov a pretekárskych úsekov I., II., III. a IV.  kola 

 6:15 6:30 prebranie bodovacích preukazov a mierok 
 6:30 7:30 presun pretekárov na súťažné úseky 
 7:30 9:30 I. kolo pretekov 
 9:30 10 :15 presun pretekárov na súťažné úseky 
 10:15 12:15 II. kolo pretekov 
 12:15 13 :15 obedňajšia prestávka,  prebranie bodovacích preukazov 
 13:15 14 :00 presun pretekárov na súťažné úseky 



3  

 14:00 16:00 III. kolo pretekov 
 16:00 16 :45 presun pretekárov na súťažné úseky 
 16:45 18:45 IV. kolo pretekov 
 18:45 19 :45 vyhodnotenie pretekov 
 19:45  vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich 

 

Štartovné : 
Podľa  uznesenia z rozšíreného zasadania  sekcie LRU - Mucha   15,- EUR. 

 Bodovací lístok nahrádza hosťovacie denné povolenie. 

Prihlášky registrovaných pretekárov je potrebné poslať do 12.5. 2023 na adresu:   

Ing. Ján Michalko,   Hažín nad Cirochou 187,  067 83 Kamenica nad Cirochou,  alebo mailom na adresu 

ing.jan.michalko@gmail.com.  Prijatie prihlášky mailom spätne potvrdzujeme.   

Po 12. 5. 2023 budú zaradzovaní na štartovú listinu aj neregistrovaní pretekári.  Na prihláške uviesť 

kontaktné telefónne číslo! Uzávierka  prihlášok na pretek je 15.5.2023. Počet pretekárov je 

limitovaný na 48 a uprednostnení budú pretekári prihlásení na oba humenské preteky. Na štartovú 

listinu bude prihlásený pretekár zapísaný až po úhrade štartovného. 

Prihlasovanie je možné od  zverejnenia propozícií na stránke LRU-MUCHA. Poradie prihlásených 

pretekárov bude tvorené podľa skoršieho dátumu, resp. času zaslania prihlášky. 

Štartovné je možné uhradiť šekom na adresu Ing. Ján Michalko,   Hažín nad Cirochou 187,  067 83 

Kamenica nad Cirochou, alebo na bankový účet SLSP, IBAN SK8609000000000086814813, VS 

200523. Do správy pre prijímateľa uviesť mená pretekárov!  Štartovná listina bude zverejnená na  FB 

stránke. 

Pretekár, ktorý neohlási zrušenie svojej účasti do 18.5.2023, stráca nárok na vrátenie štartovného.   

 

Obed : 
v priestoroch štábu pretekov  

 

Záverečné ustanovenia : 
• všetci pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť 

• za pretekárov neprítomných na žrebovaní bude žrebovať v ich mene hlavný rozhodca 

• tréning súťažiacich na pretekárskej trati je možný do 12. 5. 2023 vrátane 

• každý pretekár je povinný dodržiavať Vykonávací predpis pre lov a rozhodovanie počas pretekov, 

preteká sa podľa pravidiel LRU-M a jeho modifikácii pre r. 2023 

• lacné ubytovanie je možné zabezpečiť individuálnou cestou:  

     Penzión Proxima     tel. :    0905 513 023 

 Apartmány Humenné http://www.apartmanyhumenne.sk/  

         Hotel Karpatia,  Tel.:  +421 57 7861 888, +421 57 7861 861  

 náhradná trať nie je určená 

• kontaktné telefónne čísla:   0905 504 396   Ján Michalko 

  0905 728 365    Ján Borčík 

  

    Prajeme veľa úspechov. 

                                                                                 

                                                                                 Odbor športovej činnosti pri MsO SRZ Humenné 
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