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Podľa plánu športovej činnosti na rok 2017 Rada SRZ vyhlasuje výberové kvalifikačné 

preteky pre výber reprezentácie na rok 2018 v love rýb na umelú mušku. 

 

 



Účastníci súťaže :  

 

Podľa bodu 2.2.4 súťažných pravidiel LRU Mucha sa Kvalifikačných pretekov sa zúčastňuje 14 

najlepších pretekárov z  rebríčka predchádzajúceho ročníka 2016. 

 
 

              
                   

Miesto konania:  Preteky Kežmarská Zlatná 2017 , Preteky Dedinky Open 2017 na priehrade 

Palcmanská Maša, Majstrovstvá SR LRU-MUCHA 2017 Seniori v Dolnom Kubíne,  ATP 

preteky Dubnícky duhák 2017 v Starej Turej.  

                                          

 

Organizačný štáb:  

 

Garant Rady SRZ :         Hríbik Igor    

Bodovacia komisia:      Peter Tomko, Mlynarčík Štefan 

 

 

Technické pokyny: 
 

Kvalifikačné preteky budú podľa návrhu dosluhujúceho štátneho trénera a schválením Sekcie 

LRU - mucha vykonané podľa odporúčanej štruktúry bodu 2.2.4 písmeno a)  súťažných pravidiel 

LRU – mucha. Preteky bude pozostávať z vybraných pretekov zaradených do súťažného 

kalendára LRU MUCHA 2017. 

 

Spôsob vyhodnotenia : 

 

Pretekárovi sa do kvalifikácie započítava umiestenie v jednotlivých vybraných pretekov zo 

všetkých účastníkov pretekov (teda nie len účastníkov kvalifikácie). Každý výsledok pretekov 



bude vytvárať samostatné umiestenie do kvalifikačných pretekov. Do výsledného súčtu 

umiestnení kvalifikácie, vstupujú umiestenia  z jednotlivých pretekov kvalifikácie. Z celkového 

počtu 4 pretekov sa každému pretekárovi započíta len 3 najlepšie výsledky.  

Príklad : Pretekár sa umiestni v prvých pretekoch Kežmarská Zlatná  na 4.tej pozícii, na MSR na 

3.tej pozícii, na Dedinky Open  sa umiestni 5.tej pozícii a na posledných pretekoch Dubnícky 

dúhak sa umiestni 10.tej pozícii.  

Celkový súčet  pre celkové kvalifikačné preteky sa vypočíta : ako súčet 3. najlepších, tzn. 4 + 3 + 

5 = 12. Takto sa vykoná súčet umiestnení všetkých účastníkov kvalifikácie.  

Najnižší výsledný súčet umiestení v troch pretekoch určí výsledok kvalifikácie. Pri rovnosti 

bodov sa rozhoduje štandardne podľa pravidiel LRU-mucha. Ak sa z technických príčin niektoré 

kolá kvalifikácie neuskutočnia, nezapočítavajú sa do výsledkov kvalifikácie. Pri neúčasti 

pretekára na niektorej časti pretekov kvalifikácie, sa určí počet bodov za dané kolo kvalifikácie 

pretekárovi ako počet súťažiacich + 1 (príklad : počet pretekárov na pretekoch Svit napr. 50+1 = 

51). 

Výber reprezentácie pre rok 2018 sa vykoná podľa súťažných  pravidiel LRU-mucha. Pre výber 

reprezentácie podľa bodu 2.2.4 súťažných pravidiel LRU Mucha pre nasledujúci rok 2018 slúži 

súčet umiestnení aktuálneho RSM za rok 2017, historického rebríčka - teda RSM za rok 2016 a 

výsledku kvalifikačných pretekov v roku 2017 pre rok 2018. Najnižší súčet týchto troch poradí 

určí poradie pre výber reprezentácie pre rok 2018. 

Ak sa z nejakého dôvodu určité preteky kvalifikácie nebudú konať, sekcia môže do kvalifikácie 

zaradiť iné preteky z kalendára pretekov LRU-mucha roku 2017. Túto výmenu musí určiť ešte 

pred konaním daného preteku. 

Ak sa neuskutočnia minimálne 3 preteky kvalifikácie, budú pre daný rok kvalifikačné preteky 

zrušené a pre výber reprezentácie bude slúžiť len aktuálny RSM a historický rebríček podľa bodu 

2.2.4 súťažných pravidiel LRU Mucha. 

 

 

Informácie o kvalifikácii podá  po zvolení nový poverený tréner reprezentácie, prípadne Igor 

Hríbik vedúci sekcie LRU mucha. 

 


