
 

 
MO SRZ Stará Ľubovňa 

 
 

 
 
 
 

Propozície 
 

„Podolínska 15 -tka“ preteky juniorov 
v LRU – mucha  

20. 7. 2019 Podolínec 
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V zmysle plánu športovej činnosti pre rok 2019 
MO SRZ Stará Ľubovňa 

Usporiadajú preteky juniorov  v LRU –mucha. 
 
Termín konania: 
20.7. 2019 
 
Miesto konania: 
Rieka Poprad č.3a  revír 4-1962-1-1 Zväzový lipňový 
V meste Podolínec. 
 
Organizačný štáb: 
Riaditeľ pretekov:   Milan Hanečák 
Hlavný rozhodca:   Ján Šima  
Sektorový rozhodca: Rudolf Smetanka, Stanislav Benko 
Garant Rady SRZ:  p. Tomko 
Technický vedúci:  Miroslav Timčák 
Zdravotné zabezpečenie:  112 
 
Technické pokyny: 
Preteká sa v disciplíne LRU - Mucha podľa predpisov pre 
športovú činnosť a modifikácie pravidiel LRU -mucha. 
 
Pretekárska trať: 
Trať je postavená na rieke Poprad pri meste Podolínec. 
Šírka rieky v mieste pretekárskej trate je 10 -30 metrov s hĺbkou 
vody do 1,5 metrov. V celej dĺžke vytýčenej pretekárskej trate je 
možné brodenie. Dno je tvrdé, kamenité, so štrkovými lavicami. 
Brehy sú zarastené vegetáciou. 
 
Bodovateľné ryby: 
Podľa Pravidiel LRU – Mucha  
boduje sa každá hodnotiteľná ryba od minimálnej dĺžky 20 cm. 
 
Výskyt rýb: 
jalec hlavatý, jalec maloústy, pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň 
tymianový, hlavátka, podustva a iné biele ryby. 
 
 



 
 
Náhradná trať: 
Pstruhový rybník Nižné Ružbachy. Hĺbka vody do 1,5 m. 
Bodované ryby pstruh potočný, pstruh dúhový, zubáč, jalec, karas. 
 
Zraz a štáb pretekov: 
Športový areál mesta Podolínec. 
 
Časový harmonogram pretekov: 
 
20. 7. 2019 sobota 
5:00 - 5:45  Prezentácia 
5:45 - 6:00  Žrebovanie sektorov a pretekárskych úsekov 
                    I., II., III. a IV. kola 
6:00 -  6:15 Nástup pretekárov a otvorenie pretekov 
6:15 -  6:30 Prebranie bodovacích preukazov a mierok 
6:30 -  7:30 Presun pretekárov na súťažné úseky 
7:30 -  9:30  I. kolo pretekov 
9:30 - 10:00  Presun pretekárov na súťažné úseky 
10:00 - 12:00 II. kolo pretekov 
12:00 - 13 :00 Obedňajšia prestávka,  
                       prebranie bodovacích preukazov 
13:00 -14 :00 Presun pretekárov na súťažné úseky 
14:00 - 16:00  III. kolo pretekov 
16:00 - 16 :30 Presun pretekárov na súťažné úseky 
16:30 - 18:30  IV. kolo pretekov 
18:45 - 19 :45  Vyhodnotenie pretekov 
19:45   Vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich 
 
Záverečné ustanovenia: 
- všetci pretekári musia mať platné preukazy člena SRZ a pri 
pochybnosti totožnosti predloží pretekár na požiadanie členskú 
legitimáciu s fotografiou. 
- pretekári do 15 rokov štartujú pod dozorom dospelého rybára. 
-všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo 
- preteká sa za každého počasia, v prípade búrky sa postupuje 
podľa Predpisov pre športovú činnosť LRU – mucha. 
-tréning na vytýčenej trati povolený do 13.7. 2019 vrátane, s 
platným povolením na rybolov, po tomto termíne je pretekárska trať 



uzatvorená, vykonávanie lovu pretekármi je zakázané pod sankciou 
diskvalifikácie. 
 
 Ubytovanie  
Centrum voľného času   
Farbiarska 35 
064 01 Stará Ľubovňa 
tel.: +421 52 43 215 04 
Koliba Ľubovňa – Pavol Klein 
Popradská 70 
Stará Ľubovňa 
+421 904 519 276 
Hotel Família 
Továrenská 7 
Stará Ľubovňa 
Rezervácie: +421 52 418 0511 
Hotel KOMEKO Agro Tour 

Adresa: Továrenská 1296, 

 064 01 Stará Ľubovňa 

Telefón: 052/432 46 73 

 
                                           
Potvrdiť účasť na pretekoch juniorov je potrebné do 14.7.2019 
 
•kontaktné telefónne čísla: 0907 173 007 Miroslav Timčák 
 
alebo mailom na adresu : miroslav.timcak@centrum.sk,  
                                          
 
 
 

Organizačný štáb Vám želá veľa úspechov pri pretekoch. 
 

PETROV ZDAR 
 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=hotel+komeko+agrotour+adresa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2KshNLq801ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAcz88t8wAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjgp-Pf-KzbAhXqNJoKHb21ClgQ6BMInQEwEA
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