
 

Vážení športoví priatelia 
 

Organizačný výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš Vás týmto pozýva na muškársky pretek jednotlivcov pod názvom 
 
 
 

LIPTOVSKÝ LIPEŇ 
A 
 

19. ročník memoriálu Alojza Kojša 
 
 

Zároveň Vám praje pekné zážitky, bohaté úlovky a veľa športového šťastia. 
 
 
 
 
 

Termín konania 06.8.2016 
 
 

 
Organizačný výbor 
 
Čáni Ján – riaditeľ preteku  
Bajzík Milan – hlavný rozhodca  
Hríbik Igor - garant Rady SRZ  
Kordoš Lubomír – sektorový rozhodca  
Hazucha Roman – sektorový rozhodca  
Lukášik Igor – technický vedúci  
Nikov Peter – bodovacia komisia  
Eliáš Rudolf – bodovacia komisia  
Pohotovosť LM – zdravotné zabezpečenie  
 
 

UPOZORNENIE: Každý účastník preteku je povinný mať počas lovu platné 
povolenie na rybolov na daný revír podľa zákona o rybárstve 139/2002 a zapísaný 
dátum v zázname o úlovkoch.  
(Pre tých pretekárov, ktorí nemajú povolenie na rybolov na rieku Váh, budú hosťovacie povolenia k 
dispozícii na štábe pretekov). 
 
 
  
Zraz pretekárov  Rybársky dom SRZ MsO L. Mikuláš, A. Kmeťa 7 

  

Prihlášky na pretek Zaslať na link na stránke mestskej organizácie www.srzlm.sk v sekcii Liptovský                            
lipeň.  
Do štartovnej listiny budú pretekári zapísaní až po uhradení štartovného. Štartovné treba uhradiť  
poštovou poukážkou alebo medzibankovým prevodom. 
  
 
Technické pokyny 

 Preteká sa v disciplíne LRU – mucha podľa pravidiel pre športovú činnosť s modifikáciou v zmysle 

uznesenia z rozšíreného zasadnutia LRU-mucha pre rok 2016 „Bodovanie úlovkov bez merania 



úlovkov“. Každý pretekár si môže dať zmerať a zapísať dĺžku prvej platnej ryby a ďalšej pretekárom 

zvolenej platnej ryby. Platí pre každé kolo osobitne. 

 Maximálny počet pretekárov je limitovaný na 60. Po 25.7.2016 budú zaradení na štartovnú listinu aj 

neregistrovaní pretekári do maximálneho počtu. Pretekár, ktorý nenahlási neúčasť na preteku do 

04.08. stráca nárok na vrátenie štartovného. Štáb pretekov je v sídle mestskej organizácie.  

Za prevzatie a odovzdanie bodovacieho preukazu zodpovedá pretekár. V prípade jeho  
neodovzdania do 45 min. od ukončenia súťažného kola bude pretekár v danom kole hodnotený ako  
bez úlovku.  
 
Popis trate  
Sektor A sútok rieky Belej s Váhom v smere toku  
Sektory B  MVE Okoličné v smere toku  
Dĺžka trate pre pretekára 150 m  
Rieka Váh je s brehovým porastom a kamenistým dnom , hĺbka vody od 0,2m – 1,5m  
šírka toku je 30 -60m  
 
Výskyt rýb Pstruh potočný, pstruh dúhový, pstruh jazerný, lipeň, jalec, hlavátka a biele ryby 
 
 Bodované ryby Podľa súťažných pravidiel LRU – mucha 
 
  
Časový program Sobota 6.8.2016  
 
5:00 – 5:30 Prezentácia  
5:30 – 6:15 Losovanie pretekov  
6:15 – 6:30 Nástup, otvorenie, vydanie bodovacích lístkov a mierok  
6:30 – 7:30 Presun a príprava pretekárov  
7:30 – 9:30 l. P R E T E K  
9:30 – 10:00 Prestávka a presun pretekárov  
10:00 – 12:00 II. P R E T E K  
12:00 – 13:00 Obed  
13:00 – 13:15 Vydanie bodovacích lístkov pre 3. a 4. pretek  
13:30 – 14:00 Presun pretekárov  
14:00 – 16:00 III. P R E T E K  
16:00 – 16:30 Presun pretekárov  
16:30 – 18:30 IV. P R E T E K  
18:30 – 20:30 Spracovanie a vyhlásenie výsledkov  
 
 
Záverečné ustanovenia: 
  

-Mucha.  

 

01.8.2016 do 7,30 hod., po tomto 
termíne je lov na trati pre pretekárov zakázaný pod sankciou diskvalifikácie  

 

 

preteku podá p. Lukášik Igor (0903 481 208, kecupos1@gmail.com )  

 
 
  
 
Veľa úspechov v pretekoch Vám želá SRZ MsO Liptovský Mikuláš 


