
 
 

 

MO SRZ – Nová Baňa 
Vás pozýva na nultý ročník 

Novobanská Muška  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propozície 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

26. 7. 2020 

Nová Baňa - HRON 



 

Termín konania:  26. 7. 2020 

Miesto konania:  Nová Baňa, Rieka Hron č. 4 revír 3- 1050-1-1 

Organizačný štáb:   

Riaditeľ pretekov: - Jozef Ďurček 

Hlavný rozhodca: - Ing. Peter Magdolen 

Sektorový rozhodca: - Marek Fáber, Miroslav Forgáč 

Garant Rady SRZ: - Ing. Peter Tomko 

Technický vedúci: - Henrich Pohronský 

  

           

Zdravotné zabezpečenie: zabezpečí 112 

Technické pokyny: Preteká sa v disciplíne LRU - Mucha podľa predpisov pre športovú 

          

činnosť a modifikácie pravidiel LRU- mucha . Preteká sa v disciplíne 

LRU - mucha podľa Predpisov pre športovú činnosť na rok 2020 s 

nasledovným rozšírením, ktoré zahŕňa časť zmien medzinárodných 

pravidiel, schválených na kongrese v máji 2019:  

- Osobný rozhodca je povinný skontrolovať pretekárovi dĺžku a tvar 

nadväzca; veľkosť, vzdialenosť, protihrot a priemer guličiek mušiek; 

minimálny priemer šnúry; vzdialenosť uzlov; podberák  

- Pretekár musí pri prenášaní ryby v podberáku k osobnému 

rozhodcovi zabezpečiť, aby bola ryba po celý čas ponorená vo vode  

- Silikónový/gumený materiál lisovaný ani vytláčaný presahujúci 

úroveň oblúčika/očka háčika nie je povolený (squirmy) s výnimkou 

vytlačených tenkých gumených imitácii nožičiek do hrúbky 0,53mm 

(meria sa zárezom v medzinárodnej mierke na kontrolu min. 

priemeru pretekárskej šnúry)  

- Bočne nadvazce, na ktorých nie sú priviazane mušky sú zakázané. 

Ak dôjde počas zdolávania ryby k odtrhnutiu bočnej mušky (dubleta / 

tripleta), zostávajúca časť nadväzca je považovaná za regulárnu a 

teda zdolaná ryba môže byt predložená na meranie  

 

Pretekárska trať:  Rieka Hron 3-1050 

Popis trate: Trať je postavená na rieke Hron. V smere toku od obci Rudno nad  

          

Hronom po mesto Nová Baňa sektor A. V smere toku v obci 

Hronský Beňadik sektor B. 

           

Výskyt rýb: Jalec hlavatý a obyčajný, pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň, 

          hlavátka podunajská a ostatné sprievodné druhy. 

Bodovateľné ryby:  Jalec /všetky druhy/, lososovité ryby nad 20cm  



 

Zraz a štáb pretekov: Hostinec Ivan Lachký, Hronský Beňadik, Hlavná 351,  966 53  

Náhradná trať:  Nie je určená.  
    

Časový harmonogram preteku:   

26.07.2020 (nedeľa) 06:00 – 07:00 Prezentácia, lsovanie 

   07:00 – 07:15 Slávnostné otvorenie pretekov 

      

   07:15 – 08:00 Presun pretekárov na stanovištia 

   08:00 – 10:00 1kolo pretekov /preteká 1skupina, rozhoduje 2 skupina/ 

   10:00 – 10:30  Prestávka /presun pretekárov a rozhodcov/  

   10:30 – 12:30  2kolo pretekov /preteká 2skupina, rozhoduje 1 skupina/ 

   12:30 – 14:30 Obedňajšia prestávka /presun pretekárov a rozhodcov/  

   14:30 – 16:30 3kolo pretekov /preteká 1skupina, rozhoduje 2 skupina/ 

   16:30 – 17:00  Prestávka /presun pretekárov a rozhodcov/ 

   17:00 - 19:00 4kolo pretekov /preteká 2skupina, rozhoduje 1 skupina/ 

 19:30 – 19:45 Vyhlásene výsledkov pretekov 

 

    

 

 

 

 

 

Registrácia a štartovné: 

 

-Záväzné prihlasovanie pretekárov je najneskôr do 24. 7. na t.č. 0903 555 506 Henrich 

Pohronský alebo mail. pohronsky.henrich555@gmail.com Pri prihlásení je možnosť nahlásiť obed. 

/polievka Kapustová s klobáskou, hlavné jedlo Rezeň, zemiaky, uhorka 7eur uhradí sa ráno 

pri prezentácií/ pripravuje Radničná vináreň Ivan Lachký, ráno možnosť zakúpenia 

raňajok 3 eur 

-Štartovné 10eur sa uhradí ráno na štábe pri prezentácií 

-Počet pretekárov obmedzený na 48  

 

Záverečné ustanovenia: 
   

・ všetci pretekári musia mať platné preukazy člena SRZ  

・ všetci pretekári a účastníci štartujú na vlastné nebezpečenstvo 
 

・ preteká sa za každého počasia, v prípade búrky sa postupuje podľa Predpisov pre športovú 
činnosť LRU – mucha pre rok 2012 a aktuálnych modifikácii Pravidiel LRU – mucha. 

 

・ tréning na vytýčenej trati je možný do 22.07.2020 vrátane, s platným povolením na rybolov, 
po tomto termíne je pretekárska trať uzatvorená, vykonávanie lovu pretekármi je zakázané 
pod sankciou diskvalifikácie,  

・ podrobnosti o preteku poskytne Jozef Ďurček 0903 844 809 Henrich Pohronský 0903 555 506 

Ivan Lachký 0915 660 888   

・ Obed v priestoroch štábu info. Ivan Lachký 0915 660 888 



 

・ Ubytovanie je individuálne- napr. Penzión Tajch Nová Baňa 0905 153 160, Penzión No 1 

Nová Baňa 0905 640 356, Hotel Hron Nová Baňa 0911 663 885, Banský dvor Nová Baňa 

0910 196 612  
 

 

Organizačný štáb Vám želá veľa úspechov pri preteku.  
PETROV ZDAR  
  
Príloha: mapa s vyznačenými pretekárskymi úsekmi a štábom pretekov:   


