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Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2015 SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MO SRZ 

Trstená usporiada Majstrovstvá SR seniorov v LRU – mucha. 

  

Účastníci súťaže: pretekári umiestnení v RSM – 2014 do 40. miesta vrátane. 

 

Termín konania: 27. – 28.6.2015 
 

Miesto konania: Trstená- rieka Orava – revír: Orava č. 3 – 3-2730-6-1 

 

Organizačný štáb:    
Riaditeľ preteku:              JUDr. Miloš Kabáč 

Hlavný rozhodca:   Milan Bajzík 

Garant Rady SRZ:   Igor Hríbik 

Sektorový rozhodca:   Václav Žatka 

Technický vedúci:   Daniel Nemček 

Bodovacia komisia:  hlavný rozhodca + zabezpečí MO SRZ Trstená 

Zdravotné zabezpečenie:       MUDr. Viliam Chromý, prípadne linka 112 

 

Technické pokyny: Preteká sa v disciplíne  LRU - mucha  podľa  Predpisov pre športovú 

činnosť 2012, Doplnkov č. 1/13 a 2/14, a Modifikácie  pravidiel LRU-mucha  pre  rok 2015.   

Účastníci budú podľa poradia v RSM 2014 rozdelený do 4 skupín po 10 účastníkov (1. prvý v 

RMS) a-skupina, 2. b-skupina, 3. c-skupina, 4. d-skupina, 5. a-skupina, ... postupne ďalej).  

Rozdelenie skupín do sektorov: 

1. kolo : a-skupina loví sektor A (b-skupina rozhoduje),  c-skupina loví sektor B (d-

skupina rozhoduje).  

2. kolo   b-skupina loví sektor A (a-skupina rozhoduje),  d-skupina loví sektor B (c-

skupina rozhoduje). 

3. kolo   b-skupina loví sektor B (a-skupina rozhoduje),  d-skupina loví sektor A (c-

skupina rozhoduje). 

4. kolo a-skupina loví sektor B (b-skupina rozhoduje),  c-skupina loví sektor A (d-

skupina rozhoduje). 

5. kolo b-skupina loví sektor B (a-skupina rozhoduje),  d-skupina loví sektor A (c-

skupina rozhoduje). 

6. kolo a-skupina loví sektor B (b-skupina rozhoduje),  c-skupina loví sektor A (d-

skupina rozhoduje). 

7. kolo : a-skupina loví sektor A (b-skupina rozhoduje),  c-skupina loví sektor B (d-

skupina rozhoduje).  

8. kolo   b-skupina loví sektor A (a-skupina rozhoduje),  d-skupina loví sektor B (c-

skupina rozhoduje). 

 

Pretekárska trať: Trať je postavená od cestného mosta v Tvrdošíne po cestný most v obci 

Krivá. Šírka rieky v mieste pretekárskej trate je 30 - 40 metrov s hĺbkou vody do 2 metrov. 

Brodenie je možné. Dno je tvrdé, kamenisté, so štrkovými  lavicami. Brehy sú zarastené 

vegetáciou. Dĺžka lovného miesta „štandu“  pre pretekára: min 200m. 

Náhradná trať: Nie je určená. 

 

Výskyt bodovaných rýb: pstruh potočný, pstruh dúhový, sivoň americký, pstruh jazerný, 

hlavátka podunajská, lipeň tymiánový, všetky druhy jalcov. 

 

Umiestnenie štábu pretekov: Salaš Ostražica, Nižná - pri čerpacej stanici Slovnaft 



Časový harmonogram preteku:  
 

Sobota 27.6.2015 (sobota) 

05.00 - 05.45      Prezentácia pretekárov 

06.00 - 06.15      Losovanie 

06.15 - 06.30      Slávnostné otvorenie pretekov 

06.30 - 07.30      Presun pretekárov na lovné úseky 

07.30 - 09.30      1. kolo pretekov 

09.30 - 10.00      Presun pretekárov 

10.00 - 12.00      2. kolo pretekov 

12.00 - 13.30      prestávka, obed, losovanie 

13.30 - 14.00      Presun pretekárov na lovné úseky 

14.00 - 16.00      3. kolo pretekov 

16.00 - 16.30      presun pretekárov 

16.30 - 18.30      4. kolo pretekov 

18.30 - 19.30      vyhodnotenie preteku 

 

Nedeľa 28.6.2015 (nedeľa) 

05.45 - 06.00      Prezentácia pretekárov 

06.00 - 06.30      Losovanie 

06.30 - 07.30      Presun pretekárov na lovné úseky 

07.30 - 09.30      5. kolo pretekov 

09.30 - 10.00      Presun pretekárov 

10.00 - 12.00      6. kolo pretekov 

12.00 - 13.30      prestávka, obed, losovanie 

13.30 - 14.00      Presun pretekárov na lovné úseky 

14.00 - 16.00      7. kolo pretekov 

16.00 - 16.30      presun pretekárov 

16.30 - 18.30      8. kolo pretekov 

18.30 - 19.30      vyhodnotenie preteku 

19.30 - 20.00 hod. Spracovanie a vyhlásenie výsledkov pretekov 

 

Záverečné ustanovenie:  

- Všetci pretekári musia mať platné preukazy člena SRZ a registračné preukazy, 

v prípade pochybnosti o totožnosti občiansky preukaz. 

- Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. 

- Preteká sa za každého počasia, v prípade búrky sa postupuje podľa pravidiel pre 

športovú činnosť LRU – mucha. 

- Tréning na vytýčenej trati je možný do 21.6.2015 vrátane, s platným povolením na 

rybolov. Po tomto termíne je pretekárska trať uzatvorená a vykonávania lovu 

pretekármi je zakázané pod sankciou diskvalifikácie. 

- Do násobku štyroch pri chýbajúcich pretekároch zabezpečí usporiadateľ náhradníkov 

(tzv. dummies – nevyhodnocovaných loviacich, resp. rozhodcov - za chýbajúcich 

účastníkov). Nad tento počet sa vykoná prerozdelenie a presun zúčastnených 

pretekárov na základe matematického pravidla vypadnuvšieho v rade a doplnenie do 

štvorice (vysvetlené nižšie). 

- Na priradenie do jednotlivých sektorov a priradenie rozhodcov, bude vytvorená matica 

na základe umiestenia v predchádzajúcom ročníku. Ak sa niektorý pretekár 

nezúčastní, vykoná sa prerozdelenie a presunie sa na jeho miesto nižšie umiestený 



pretekár a z toho dôvodu sa posunú vyššie aj všetci pretekári (nižšie umiestený) 

v poradí pre výber do sektorov.  

 

Ubytovanie: 

 Hotel Arman*** 
Nová doba 1000, Nižná 
rezervácie: 02/32252388 
http://arman.hotel.relaxos.sk/ 

 Chata Blava (kapacita 5 izeb, 17 ľudí) 
Štúrova ul., Nižná 
rezervácie: 0903 450 482 
http://www.ubytko.sk/chata-blava/ 
GPS: N49° 18’ 38.39’’ , E19° 31’ 14.78’’ 

 Penzión Fortuna, 
Oravské nábrežie 139/7, Tvrdošín 
Tel: +421905 225 027, +421905 913 946, +421903 535 168 
email: marta@orava.sk, fortuna1@pobox.sk, www.penzionfortuna.eu  
GPS: 49°20'3.26"N 19°33'8.95"E 

 Penzión KM elektronik  
Vojtaššákova 616, Tvrdošín 
Tel: +421 43 5322500, +421 905 501333, +421 905 537375 
email: km@kmelektro.sk, www.kmelektro.sk/penzion.php  
GPS: 49°20'14"S 19°33'42"V 

 Turistická ubytovňa - Spojená škola Tvrdošín 
Medvedzie 133/1, Tvrdošín 

Tel.: 043/532 23 17, 043/5324244 

e-mail: internatikts@atlas.sk, www.sstv.sk, GPS: 49°19'47"S 19°32'58"V 

Informácie o preteku:  Daniel Nemček, 0915973319, 0949520481, danielnemcek@azet.sk 
Juraj Tavel, 0902728351, tavel@orava.sk,  
Miloš Kabáč, 0905 539 637, milos@kabac.sk  
www.oravica.sk, www.srztrstena.sk  

 

Veľa úspechov a športového šťastia Vám praje MO SRZ  Trstená 
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