
Vážení športoví priatelia ! 

Organizačný výbor MO SRZ Tvrdošín v spolupráci s MK Oravica Vás týmto 

pozýva na 0.ročník juniorského preteku LRU-mucha  

Oravský lipeň Junior 2016  

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

Preteku sa môžu zúčastniť aj neregistrovaný juniori  od 12 rokov výhradne 
s dospelým rybárom. 

Termín konania:    1.10.2016   sobota 

Miesto konania:     Rieka Orava 3 – CHAP úsek v obci Nižná 

Organizačný výbor:  riaditeľ  preteku                   JUDr. Kabáč Miloš 

Technický riaditeľ                  Jaromír Judiak 

garant  Rady                         Ligda Vladimír  

hlavný rozhodca                    Václav Žatka  

ved. bod. komisie                  zabezpečí MO SRZ Tvrdošín 

stavba trate                          Michal Kuboš, Jaromír Judiak 

zdrav. zabezp.                       MUDr. Viliam Chromý         

 

 Technické a organizačné pokyny 

 Preteká sa v disciplíne LRU – mucha „ chyť a pusť “ podľa platných súťažných 
pravidiel pre športovú činnosť v LRU –  mucha. 

 Každý pretekár je povinný dodržiavať Vykonávací predpis pre lov 
a rozhodovanie počas preteku a Pravidlá LRU-mucha a platných modifikácií 

 Podmienkou konania preteku je účasť minimálne 8 juniorov (vek do 
19rokov) 

 
 Štáb pretekov bude umiestnený na Salaši v Nižnej (za ČS Slovnaft v smere 

od Podbieľa)  
 

 Pretekárska trať bude vytýčená na rieke Orava 3 v úseku CHAP (od lávky pre 
peších pri ZŠ Nižnú po vtok Studeného Potoka v Podbieli) na oboch stranách 
rieky, podľa možnosti prístupu na pretekárske stanovištia. 

 Šírka toku je 40-60 m, dno kamenisté, hĺbka 0.3 - 2,5 m, brehy s porastom. 
 Dĺžka štandov je 200m-400m 
 Náhradná trať nie je určená. 



 Výskyt rýb – pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň, hlavátka, jalec, mrena, podustva 
a iné biele ryby.  

 

 Mierky na začiatku preteku si preberaju rozhodcovia. 
 Za prevzatie a odovzdanie bodovacieho  preukazu zodpovedá pretekár. 

V prípade neodovzdania bodovacieho preukazu do 45 minút od 
ukončenia doobedňajšieho alebo poobedňajšieho kola pretekov bude 
pretekár v danom kole hodnotený ako pretekár bez úlovku. 

 
 

Časový program preteku: 
 
Sobota 1.október 2016 
05.00 – 05.45 prezentácia 
05.45 – 06.00 žrebovanie sektorov a pret. úsekov 1.2.3.4.preteku 
06.00– 06.15  nástup a otvorenie preteku, preberanie bodovacích preukazov 
06.15- 07.00 presun pretekárov na súťažné úseky 
07.00 – 09.00 1. pretek 
09.00 –  09.15  1. prestávka 
09.30 – 11.30 2. pretek 
11.45 – 12.30  obed ( v priestoroch preteku ) 
12.30 – 13.00  presun na úseky 
13.00 – 15.00 3. pretek 
15.00 –  15.30  2. prestávka 
15.30 – 17.30 4. pretek 
17.45 –  18.15  zrátavanie výsledkov 

18.30  – 19.00 vyhlasovanie výsledkov, záver 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: 
  
Pretekári - prihlášky zaslať na email jaromir.judiak@mail.t-com.sk, event. na 
viliam.chromy@centrum..sk   

 

 Pretekár vykonáva pretek na vlastné nebezpečenstvo, resp. s prineseným 
písomným súhlasom rodiča (vek do 18r.) 

 Kontaktné telefónne čísla: Jaromír Judiak 0907876298 , MUDr. Viliam 

Chromý 0907704134  

 Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme veľa úspechov a rybárskych zážitkov.  

  

Petrov Zdar 
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