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Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2016 SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MO SRZ Lipt.Hrádok  

usporiada Majstrovstvá SR seniorov v LRU – mucha. 

  

Účastníci súťaže: pretekári umiestnení v RSM – 2015 do 40. miesta vrátane. 

 

Termín konania: 20. – 21.8.2016 
 

Miesto konania: Lipt.Hrádok  sektor A  rieka Váh  revír č. 3-4730-4-1 

 

                                                a sektor B  rieka Belá revír č. 3-0040-4-4 

 

 

Organizačný štáb:    
Riaditeľ preteku:              Stanislav Jančuška 

Hlavný rozhodca:   Milan Bajzík 

Garant Rady SRZ:   Peter Bienek 

Sektorový rozhodca:   Lubomír Kordoš 

Technický vedúci:   Jozef Trnka 

Bodovacia komisia:  hlavný rozhodca + zabezpečí MO SRZ Lipt.Hrádok 

Zdravotné zabezpečenie:       linka 112 

 

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

2012, Doplnkov č. 1/13 a 2/14, a platných modifikácií  pravidiel LRU-mucha. 

Upozorňujeme na aktuálnu modifikáciu pravidiel: 

Zaťažené mušky sú povolené, ak je záťaž ukrytá v telíčku mušky a záťaž nepresiahne oblúčik 

háčika a dĺžka záťaže je maximálne od očka háčika po najvzdialenejšiu časť oblúka háčika mušky  

viď.obr.  

   

Účastníci budú podľa poradia v RSM 2015 rozdelení 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). 



 

Losovanie: Pre zrýchlenie procesu losovania a určenia lovných úsekov sa vykoná určenie lovných 

miest losovaním a posunom podľa matice ako to dovoľuje platná modifikácia pravidiel LRU-mucha. 

Každý pretekár má určené lovné miesto a rozhodovacie súťažné miesto. Losovanie sa vykoná ručne 

a vylosované číslo lovného miesta bude platné pre prvé pretekárovo lovné súťažné kolo na oboch 

sektoroch A aj B. Druhé lovné súťažné kolo pretekára na tom istom sektore bude mať pretekár 

určené posunom o 5 miest (počet miest posunu bude určený po prezentácii, keď bude známy počet 

účastníkov) od vylosovaného úseku pre prvé súťažné kolo daného pretekára. Pretekár ak rozhoduje 

1. 4. 6. a 7. kolo tak rozhoduje o dve miesta vyššie ako má vylosované lovné miesto. Ak pretekár 

rozhoduje 2. 3. 5. a 8. kolo tak rozhoduje na mieste kde tesne predtým lovil na danom sektore. 

Príklad : Ak si pretekár vylosuje číslo 3. a chytá napr. v skupine B, tak rozhoduje 1. kolo na mieste 

1. (3 - 2) v sektore A, následne sa presúva 2. kolo na miesto 3. sektora A, kde loví. Poobede 3.kolo 

loví na mieste 3 v sektore  B a následne 4 kolo rozhoduje na mieste 4. sektora B. Druhý deň 5.kolo 

pretekár loví na mieste 8. (3+5) sektora B a 6. kolo na rovnakom mieste rozhoduje. 7.kolo daný 

pretekár rozhoduje v sektore A na mieste 6. (8 – 2 posun pre rozhodcov) a následne loví 8.kolo na 

mieste 8. (3+5) sektora A. Podobným spôsobom budú určené miesta podľa vyššie definovanej matice 

pre všetkých účastníkov MSR.  

 

Pretekárska trať: Trať je na rieke Váh č.22  (sector A) a rieke Belá (sector B). Šírka rieky v mieste 

pretekárskej trate je 5 - 40 metrov s hĺbkou vody do 1,5 metra. 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. 

 

Preteká sa podľa  pravidiel LRU-M a jeho modifikácii pre  r. 2016 spôsobom „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. 

 

Výskyt bodovaných rýb: Pstruh Potočný, Pstruh Dúhový, Sivoň Potočný, Hlavátka Podunajská, 

Lipeň Tymiánový, Jalec Hlavatý. 

 

Lovná miera : Lovná miera bodovaných rýb je určená na 18cm. 

 

Umiestnenie štábu pretekov: návrh – Hotel Lodenica sútok riek Váh a Belá 

Časový harmonogram pretekov:  
 

Sobota 20.8.2016 (sobota) 

05.00 - 06.00      Prezentácia pretekárov 

06.00 - 06.20      Losovanie 

06.20 - 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 pretekov 



 

Nedeľa 21.8.2016 (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 pretekov 

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 14.8.2016 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: 

 
Informácie o pretekoch:  Jozef Trnka, č.t. 0905 60 30 64 
 

 

Veľa úspechov a športového šťastia Vám praje MO SRZ  Lipt.Hrádok 

 

 

 

 


