
  

PROPOZÍCIE
XIX. ročníka preteku

O Pohár predsedu MsO Žilina v LRU - Mucha

konaného dňa 18.6.2016

            



Organizačný výbor:

Riaditeľ preteku:              Tibor Petruš

Garant RADY SRZ:             Igor Hríbik

Garant MsO Žilina:            Ladislav Horčičák

Hlavný rozhodca:             Milan Bajzík

Technický vedúci:              Peter Bienek

Sektorový rozhodca:         určí MsO SRZ Žilina

Bodovacia komisia:           Peter Bienek, Michal Leibiczer, Andrej Mihálik

Lekárska služba:                112 

Prezentácia:                        Andrej Mihálik, Michal Leibiczer

Technické informácie:

 XIX. ročník preteku O Pohár predsedu MsO Žilina v LRU - Mucha, je 
pretekom podľa ustanovení Pretekárskeho a Súťažného poriadku SRZ 
a jeho doplnkov, LRU - Mucha, zaradený do bodovania RMS.

 Pretek sa uskutoční na rieke Rajčianka  dňa 18.6.2016 /sobota/,  podľa 
stanoveného časového harmonogramu preteku.

 Odo dňa 12.6.2016 je pretekárom zakázaný tréning na pretekárskej 
trati.

 Zraz pretekárov je dňa 18.6.2016 v Žiline – Závodí  v Dome rybárov, 
Juraja Závodského 9 (vchod od Rajčianky) od 5.00 hod do 6.00 hod.

 Štartovné na pretekára je 10,-€. Záväzné prihlášky s úhradou 
štartovného je potrebné zaslať šekom, najneskôr do 9.5.2016 na 
adresu:  Andrej Mihálik, Mateja Bela 3446/67 , 01015 Žilina alebo na 
účet IBAN: SK1684100000001100411442 SWIFT: RIDBSKBX. Do 
poznámky uviesť mená pretekárov. 
Kontaktné telefónne číslo 0948 421 507. 

 Zoznam pretekárov je možné zaslať aj na emailovú adresu  
klubpotocnik  @gmail.com.

 Počet pretekárov je obmedzený na 60.

 Pretekárska trať má sektor „A“ a „B“ . Sektor „A“ je od Rajeckých Teplíc 
po obec Lietavská Lúčka. Sektor „B“ je od cestného mosta Bytčica – 
Lietavská Lúčka po cestný most Žilina – Závodie pri „Drevenici“.

 Časový harmonogram preteku:

 5.30 – 6.00       prezentácia

 6.00 – 6.15       nástup pretekárov

 6.15 – 6.50       odovzdávanie bodovacích preukazov

 6.50 – 7.30       príprava pretekárov na pretek

 7.30 – 9.30       pretek – I. kolo

 9.30 – 10.00     prestávka 

 10.00 – 12.00   pretek -  II. kolo

 12.00 – 13.30   obed

 13.30 – 14.00   presun pretekárov na trať

 14:00 – 16.00   pretek – III. kolo

 16.00 – 16.30   prestávka

 16.30 – 18.30   pretek – IV. kolo

 18.30 – 19.30   spracovanie výsledkov

 19.30 – 19.45   vyhlásenie výsledkov

 Na trati sa vyskytujú pstruh potočný, pstruh dúhový, sivoň americký, 
všetky druhy jalcov, lipeň a hlavátka.

 Náhradná trať nie je stanovená. Pri nevhodných poveternostných 
podmienkach sa pretek odkladá.

 Pretekár preteká na vlastné nebezpečie. Každý pretekár je povinný 
dodržiavať pravidlá  pre športovú činnosť  s modifikáciou v zmysle  
uznesenia z rozšíreného zasadnutia LRU - mucha pre rok 2016. 

 V prípade búrky sa pretek preruší na čas nevyhnutný.

 Všetci pretekári musia mať platné štátne rybárske lístky a platné 
povolenie na rybolov.

Výbor MsO SRZ Žilina a MK Potočník Vám praje príjemný športový zážitok. 

Petrov zdar!
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