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Vážení športoví priatelia,  
 

 

MO SRZ vo Svite a ŠK Zubáč Svit Vás týmto pozýva na 7. ročník súťaže LRU-mucha, 

výsledky ktorej sa započítavajú do rebríčka slovenských muškárov.  

Prajeme pekné zážitky, bohaté úlovky a veľa šťastia.  

 

 

 

Termín konania: 11.Júna. 2016 

 

 

Miesto konania: rieka Poprad, revír č. 4-2020-4-1, 4-2021-4-1 

 

 

Organizačný výbor:  

 

Riaditeľ preteku:JUDr.Marian Bezák Predseda MO SRZ Svit 

Hlavný rozhodca : Ján Šíma 

Sektoroví rozhodcovia: Gabriel Antal, Stanislav Holbus  

Technický vedúci: Miroslav Antal, Stanislav Holbus  

Garant rady: Jozef Trnka 

 

 

Technické a organizačné pokyny:  

 

 

 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. 

 Štáb preteku bude umiestnený pri Kolibe Svit. (pozri koniec propozícií) 

 Šírka toku 6-8 metrov, hĺbka toku 0, 2 – 1, 3 m, dno kamenisté, brehy s porastom  

 Náhradná trať nie je určená  

 Výskyt rýb- pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový , hlavatka podunajska 

 

 

UPOZORNENIE: Každý účastník preteku je povinný mať počas lovu platné povolenie 

na rybolov na daný revír podľa zákona o rybárstve 139/2002.   

 

Z dôvodu  usporiadania MS v privlaci chceme upozornit pretekarov na 

vseobecny zakaz lovu ryb od 23.5.2016 do 30.5.2016na reviri 4-2020 a          

4-2021 vo vyznacenom priestore./od splavu pri Kolibe v smere toku po 

trstie pri vyjazde na dialnicu medzi Svitom a Popradom/ 
 



 

 

 

 

 

 

Za pochopenie, materiálnu a finančnú pomoc pri organizovaní 6. ročníka muškárskeho 

preteku Podtatransky pstruh patrí poďakovanie našim partnerom: 

 

HERON, s.r.o. – Rybárske potreby 

www.rybarov-svet.sk 

 

Časový program preteku: 

 

Sobota 11.Jún 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 preteku 

09.30-10.00        presun pretekárov  

10.00-12.00        2. kolo preteku 

12.00-14.00        prestávka, obed 

14.00-16.00        3. kolo preteku 

16.00-16.30        presun pretekárov 

16.30-18.30        4. kolo preteku  

18.30-19.30        vyhodnotenie preteku  

19.30                  vyhlásenie výsledkov  

 

Záverečné ustanovenia:  

 

 Počet pretekárov je limitovaný na 60 účastníkov.  

 Prihlášky menovite zaslať emailom na cityservis.stano@gmail.com 

 Štartovné 10 eur 

 Bufet a obed budú zabezpečené v štábe pretekov.   

 Prípadné nadlimitné prihlášky alebo rozhodnutia o preložení termínu budú oznámené 

prihláseným pretekárom na ich kontaktné telefónne čísla najneskôr 3dni pred 

pretekom 

 Možnosti ubytovania: Koliba Svit tel. č. 052 77 55 960, 0905 499 175, Hotel 

Mladosť tel. č. 052 77 566 41, 052 77 568 02  

 Všetci pretekári súťažia na vlastné nebezpečie  

 

 Bližšie informácie: Stanislav Holbus – tel. č.0903626020 

                                       

 



 

 

Štáb preteku 

 

 
 

 


