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13. ročník pretekov v love rýb udicou na umelú muchu 

 

„BANSKOBYSTRICKÁ  MUŠKA“ 
 

 
Termín konania: sobota, 11.09.2016 
Miesto konania:  rieka Hron č.9 ,   rev. č.  3-1111-6-1 

 
Organizačný štáb: 

Riaditeľ preteku  : Phdr Igor Fraňa 

Garant rady   : Ing. Jozef Trnka 

Hlavný rozhodca  : Milan Bajzík 

Sektoroví rozhodcovia : zabezpečí MsO SRZ Banská Bystrica 

Bodovacia komisia  : Ing.Dušan Detvan 
Technický vedúci  : Donoval,Avdič 
Zdravotné zabezpečenie : zabezpečí MsO SRZ Banská Bystrica resp.tel.číslo 112 

 
Umiestnenie  štábu pretekov: 

Motorest Grajciar nad obcou Lučatín. 

Prihlášky na pretek: Štartovné je 10 € je to potrebne uhradiť na účet, MsO SRZ Ban-

skáBystrica Ruttkaya-Nedeckého č.2, 974 00 Banská Bystrica,  

IBAN : SK60 0200 0000 0023 2842 2951 

. do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno pretekára), poštovým poukazom na účet (nie na 

adresu), Pre prihlásenie je povinné mená účastníkov zaslať e-mailom na adresu 

ihribik@softip.sk Štartovné a prihlášky je potrebné zaslať do 31.08.2016 po tomto termíne už 

prihlášky nemusia byť platné. 

 
Technické a organizačné pokyny: 

Preteká sa v disciplíne LRU- mucha, Chyť a pusť, podľa Pretekárskeho a Súťažného poriadku 

SRZ a jeho doplnkov, LRU-mucha, zaradený do bodovania RMS.  Maximálny počet 

prihlásených pretekárov  80. 



Pretekárska trať: Trať je postavená na celom úseku revíra Hron č.9. rev. č.  3-1111-6-1. Šírka  

rieky v mieste pretekárskej trate je 15 - 25 metrov s hĺbkou vody do 1,5 metra. V celej dĺžke 

vytýčenej  pretekárskej  trate je možné  brodenie. Dno je tvrdé, kamenité, so štrkovými  lavicami. 

Brehy sú zarastené vegetáciou. 

Výskyt rýb : 

Pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymiánový, hlavátka, všetky druhy jalcov, ostatné 

sprievodné druhy rýb. 

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

odkladá. 

Časový program : Nedela 11.09.2016 

05.00 - 06.00      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 
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 pretekov 
19.30                  vyhlásenie výsledkov 

 
Záverečné ustanovenia: 

- všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečie, 
- preteká sa za každého počasia, v prípade búrky sa postupuje podľa  pravidiel pre športovú 

činnosť LRU- mucha, 

- tréning na vytýčenej trati je možný do 4.09.2016, po tomto termíne vykonávanie lovu 

pretekármi je zakázané pod sankciou diskvalifikácie, 
- ubytovanie si každý zabezpečuje individuálne, napr.: 

 

 - Motorest Grajciar. Tel.: 0903 560 888 

 - Hotel Centrum. Tel.: 048/415 65 40 

 

 

Informácie o preteku, kontakt : Martin Donoval,  0907825238 

 

 

Veľa úspechov a pekné zážitky  Vám želá MsO SRZ Banská Bystrica. 
 

PETROV ZDAR ! 


