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Odborom športovej činnosti SRZ-RADA Žilina a  

SRZ MO Podbrezová 

 

 

 

 
 

 

Propozície 
 

LRU MUCHA 

Divízia B - jeseň 
 

 
17.-18.8. 2019 

Podbrezová – rieka Hron 
 

 

 

 

 

 



 

 

V zmysle plánu športovej činnosti pre rok 2019 Slovenský zväz športového rybolovu 

a Odbor športovej činnosti SRZ RADY  v spolupráci so SRZ  MO Podbrezová usporiada 

jesenné kolo divízie skupiny „B“ v LRU – mucha. 

 

Účastníci súťaže: 

Por. Družstvo 

Su
ma 
por
adí 

Suma 
Body 

1 Podbrezová 33 42420 

2 Liptovský Hrádok - LOOP team 37 44420 

3 Banská Bystrica 38 28000 

4 Námestovo 39 32880 

5 Trstená B 42 31520 

6 Trstená C 44 26540 

7 Vranov nad Topľou Mapier 46 30080 

8 Ružomberok 51 22180 

9 Stará Ľubovňa B 53 23300 

10 Humenné C 59 18400 

 

 

Termín konania:                    17.-18.8. 2019 

 

Miesto konania: Revíry Mo SRZ Podbrezová  

na rieke Hron č.10 a (3-1120-6-1) a Hron č.10 b (3-1121-6-4) 

 

Organizačný štáb: 

Riaditeľ pretekov:                             Milan Kobela 

Garant Rady SRZ:                        Bc. Vladimír Ligda 

Hlavný rozhodca:                              Ján Šima 

Sektorový rozhodca:                          Stanislav Benko 

Technický vedúci:                          Juraj Sigotský  

Bodovacia komisia:                        hlavný rozhodca + 2 zabezpečí SRZ MO Podbrezová 

Zdravotné zabezpečenie:              112 

 

Technické pokyny: 

Preteká sa v disciplíne  LRU - mucha  podľa  Predpisov pre športovú činnosť 2012, všetkých 

doplnkov a hlavne Modifikácií pravidiel pre rok 2019 Bod.7.5.3 bodovanie úlovkov bez 

merania úlovkov (boduje sa 1.-vá a jedna zvolená ryba pretekárom)   

a ešte s nasledovným rozšírením,  

Pretekár musí pri prenášaní ryby v podberáku k osobnému rozhodcovi zabezpečiť, aby bola 

ryba po celý čas ponorená vo vode.  

Silikónový/gumený materiál lisovaný ani vytláčaný presahujúci úroveň oblúčika/očka háčika 

nie je povolený(squirmy) s výnimkou vytlačených tenkých gumených imitácii nožičiek do 

hrúbky0,53mm  

Bočne nadväzce, na ktorých nie sú priviazané mušky sú zakázané. Ak dôjde počas zdolávania 

ryby k odtrhnutiu bočnej mušky(dubleta/tripleta), zostávajúca časť nadväzca je považovaná za 

regulárnu a teda zdolaná ryba môže byť predložená na meranie 

Pretekárska trať:  

Rieka Hron č 10a a 10b: 

Podľa reálnych podmienok ne rieke v čase konania preteku, lososový - lipňový, s výskytom 

hlavátky bude spresnená 1-2 dni pred pretekom v čase 

stavania trate.  

 



 

 

Výskyt rýb: Lipeň tymianový, pstruh potočný, pstruh dúhový, jalec hlavatý  

hlavátka podunajská. 

 

Zraz a štáb pretekov: Motorest Nemecká 

 

Časový harmonogram pretekov: 

 

17.8.2019 (sobota)  06,00 - 06,30   Prezentácia 

06,30 – 07,30  Otvorenie pretekov,  

losovanie 1. kola pretekov 

07,30 – 08,30  Presun pretekárov na stanovištia 

08,30 – 09,00  Príprava pretekárov 

09,00 – 12,00  1. kolo pretekov 

12,00 -- 13,30  Obed – prestávka 

13,30 -- 14,00  Losovanie 2. kola pretekov 

14,00 – 14,30  Presun pretekárov na stanovištia 

14,30 -- 15,00  Príprava pretekárov 

15,00 -- 18,00  2. kolo pretekov 

18,45   vyhlásenie výsledkov 1. dňa pretekov  

 

 

18.8.2019 (nedeľa)  07,00 – 07,30  Prezentácia a žrebovanie 3. kola pretekov 

07,30 – 08,30  Presun pretekárov na stanovištia 

08,30 – 09,00  Príprava pretekárov 

09,00 – 12,00  3. kolo pretekov 

12,00 – 13,30  Obed – prestávka 

13,30 – 14,00  Losovanie 4. kola pretekov 

14,00 – 14,30  Presun pretekárov na stanovištia 

14,30 – 15,00  Príprava pretekárov 

15,00 – 18,00  4. kolo pretekov 

18,45 Vyhlásenie celkových výsledkov  Divízie B 

 

Záverečné ustanovenia: 

・ všetci pretekári musia mať platné preukazy člena SRZ a registračné preukazy športovca 

SRZ,  

・ vedúci družstiev musia mať pri sebe potvrdené prihlášky družstiev pre rok 

・ všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, 

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

činnosť LRU – mucha, Doplnkov a Modifikácií pre rok 2019. 

・ tréning na vytýčenej trati je možný do 4.8.2019 (vrátane) s platným povolením na rybolov,  

po tomto termíne je pretekárska trať pre pretekárov uzatvorená, vykonávanie lovu 

pretekármi je zakázané pod sankciou diskvalifikácie 

 

 

Ubytovanie je možné v Motoreste Nemecká:  0905 488 177  motorest.nemecka@gmail.com 

                                      Heslo: rybári 

 

Informácie o preteku: 

Juraj Sigotský, 0907 838 124 

František Babiak, 0903 801 029, famiba@famiba.sk 

 

Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme veľa úspechov a rybárskych zážitkov. 
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