
 

Miestna organizácia 

Slovenského rybárskeho zväzu 

Vranov nad Topľou 

 

usporiada 

 

 

 

MSR-Juniorov v LRU mucha 
 
 

Vážení športoví priatelia,  

MO SRZ Vranov nad Topľou vás týmto pozýva na MSR - Juniorov súťaže LRU-mucha. 

Prajeme pekné zážitky, bohaté úlovky a veľa šťastia.  

 

Termín konania: 16.07.2016 

Miesto konania: rieka Ondava, revír č. 4-1670-5-1 

Organizačný výbor:  

Riaditeľ preteku: Ing. Kravec Dušan 

Hlavný rozhodca : Karol Balaďa  

Sektoroví rozhodcovia: Majkut , + Zabezpečí MOSRZ Vranov 

Technický vedúci: Ing. Tomko Peter 

Garant rady: Tomko Peter   

 

Technické a organizačné pokyny:  

Preteká sa v disciplíne LRU-mucha podľa platných súťažných pravidiel vydaných Odborom 

pre športovú činnosť pri Rade SRZ  

atáb preteku bude umiestnený v obci Slovenská Kajňa na starom futbalovom ihrisku. 

aírka toku 15-25 metrov, hĺbka toku 0, 2 – 3 m, dno kamenisté, brehy s porastom  

Náhradná trae nie je určená  

Výskyt rýb- pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymiánový , sivoň americký, všetky druhy 

jalcov 



 

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

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

 

 

Časový program preteku:    16.07. 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 10. 

Bufet a obed budú zabezpečené v štábe pretekov.  

Prihlášky posielať na email petkotomko2@gmail.com  

Možnosti ubytovania: http://www.lacneubytovanie.net/ubytovanie/zss-vranov-nad-toplou/ 

Všetci pretekári súťažia na vlastné nebezpečenstvo. 

Tréning na pretekárskej trati je možný do 06.00 hod dňa 11.07. 2016, po tomto termíne je 

pretekárska trať uzavretá, lov rýb účastníkmi pretekov je až do začiatku pretekov zakázaný pod 

sankciou diskvalifikácie. 

Bližšie informácie o preteku vám podá Peter Tomko na tel. čísle 0915 788 658  

 

Bližšia špecifikácia revíru 

 

Ondava č.3 MO Vranov nad Topľou revír č. 4-1670-5-1 

http://www.lacneubytovanie.net/ubytovanie/zss-vranov-nad-toplou/


popis 

Čiastkové povodie rieky Ondava od sútoku s Oľkou pri obci Žalobín po teleso hrádze VVN 

Malá Domaša v Slovenskej Kajni. Lov rýb povolený od 01.06. do 31.12. 

Lipeň: 30 cm, Pstruh potočný: 40 cm, Pstruh dúhový: 28 cm 

Platí prísny zákaz vnadenia a lovu kukuricou. 

Dodatková tabuľa umiestnená na príjazdovej panelovej ceste k hrádzi 

pred obcou Slovenská Kajňa. 

 

Doporučenie výboru vyplývajúce z členskej schôdze: 

- zákaz lovu na kukuricu, 

- zákaz vnadenia, 

- lov na plávanú povolený iba v utorok a štvrtok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


