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Termín konania:                   26.06.2021 
 
Miesto konania:                    Rieka Nitra č. 5, revír č. 2-1440-1-1,  

revír zväzový kaprový s režimom CHYŤ a PUSŤ  
 
Riaditeľ pretekov:                         Ing. Mário Podmaník (0903564654, mario.podmanik@gmail.com) 
Garant Rady SRZ:  Ing. Peter Tomko ml. 
Hlavný rozhodca:  Ing. Peter Magdolen   
Zdravotné zabezpečenie:            112 
  
Technické pokyny: 
Preteká sa v disciplíne  LRU - mucha  podľa  Predpisov pre športovú činnosť na rok 2020 a ich 
vykonávacieho predpisu pre lov a rozhodovanie.  
 
Pretekárska trať: (viď príloha 1,2,3)   
Trať bude vytýčená len na pravom brehu rieky Nitra (v smere toku, B1-B3 sú označené obojstranne), na  
korune hrádze na asfaltovom chodníku pre peších a cyklistov farebným sprejom a hranice úsekov budú 
naviac vyznačené visiacimi zvýrazňovacími páskami rovnako na pravom brehu. Trať má celkovú dĺžku 4,5 
km, je v 3 miestach prerušená, šírka toku je 10-15 m, dno kamenisté, brehy sú na striedavo obrastené 
vegetáciou, dĺžky pretekárskych úsekov v rozsahu 150-190m. Podrobná mapa pretekárskej trate 
s vyznačenými úsekmi pri maximálnom možnom počte pretekárov, štábom pretekov, vynechanými 
úsekmi (vyznačené červenou), prístupovými cestami, odporúčaným parkovaním, ubytovaním je dostupná 
elektronicky na nasledovnej linke: https://lnk.sk/aPW3 
 
Výskyt rýb:    jalec hlavatý, pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový, mrena 

severná, podustva severná, boleň dravý a iné biele ryby.  
 
Bodované ryby:   jalec hlavatý a všetky lososovité ryby nad 20 cm 
 
Zraz a štáb pretekov: SALAŠ Partizánske (GPS súradnice: 48°37'05.3"N 18°22'34.3"E).  
Keďže zariadenie sa otvára až o 10:00 hod, nebude v skorých ranných hodinách k dispozícii občerstvenie. 

Ráno do otvorenia svojpomocne zabezpečíme aspoň instantnú kávu, čaj, vodu a nejaký ten “welcome 

drink”.  

 
Časový harmonogram pretekov: 
26.06.2021 (sobota)              05:45 – 07:00  Prezentácia, losovanie a odovzdávanie mierok 

07:00 – 07:15  Slávnostné otvorenie pretekov 
07:15 – 08:00  Presun pretekárov a príprava na stanovištiach  
08:00 – 10:00  1. Kolo pretekov (preteká 1.skupina, rozhoduje 2.skupina) 
10:00 – 10:30  Prestávka (presun pretekárov a rozhodcov) 
10:30 – 12:30  2. Kolo pretekov (preteká 2.skupina, rozhoduje 1.skupina) 
12:30 – 14:30  Obedňajšia prestávka, presun pretekárov a rozhodcov 
14:30 – 16:30  3. Kolo pretekov (preteká 1.skupina, rozhoduje 2.skupina) 
16:30 – 17:00  Prestávka (presun pretekárov a rozhodcov) 
17:00 – 19:00  4. Kolo pretekov (preteká 2.skupina, rozhoduje 1.skupina) 
19:30 – 19:45  Vyhlásenie výsledkov pretekov  

mailto:mario.podmanik@gmail.com
http://www.lrumucha.sk/storage/2020/Sutazne%20pravidla%20LRU%20-%20Mucha%202020%281%29.pdf
http://www.lrumucha.sk/storage/2020/Vykonavaci%20predpis%20pre%20lov%20LRU-Mucha%202020.pdf
https://lnk.sk/aPW3


 
 
Obed: 
Ponúkame možnosť pred objednávky obeda výberom z nasledovných 2 možností: 

- Mexicky bravčový guláš s ryžou 

- Kurací perkelt s haluškami 

Záväznú objednávku je potrebné zakliknúť v prihlasovacom formulári (úhrada v hotovosti na mieste, 

cena 6,5 Euro). Účastníci si samozrejme môžu objednať jedlo aj individuálne, ale bez garancie včasného 

podávania!!! 

 
Štartovné a registrácia:  

• Prihlasovanie je potrebné vykonať výlučne elektronicky vyplnením registračného formulára na 
webstránke podujatia www.batovianskamuska.sk   

• Štartovná listina bude na webstránke denne aktualizovaná. Obsahuje v tomto poradí zoznam 
záväzne prihlásených,  predbežne prihlásených a tzv. „čakačku“. Záväzne je pretekár prihlásený až 
uhradením štartovného s tým, že poradie záväzne prihlásených je určené termínom obdržania 
platby na účet. Predbežne je pretekár prihlásený vyplnením formulára a je zaradený do 
štartovacej listiny medzi ostatných predbežne prihlásených podľa dátumu prihlásenia.  

• Štartovné vo výške 10 Euro je potrebné uhradiť výlučne prevodom na bankový účet IBAN SK72 
1100 0000 0029 4845 7768, do správy pre prijímateľa požadujeme uviesť meno pretekára (resp. 
pretekárov ak platba za viacerých) 

• V prípade prihlasovania iného pretekára požadujeme uviesť v Poznámke jeho identifikáciu (tzn. 
meno, priezvisko, MO/MsO SRZ) ako aj objednávku obeda 

• Prihlásenie a zaplatenie štartovného je potrebné vykonať najneskôr do 22.06.2021 (utorok 
open-end), do tohto termínu bude uprednostnených TOP20 pretekárov z RSM 2020, registrovaní 
pretekári a juniori (ostatní pretekári budú zaradení na čakaciu listinu) 

• Odhlásenie po uzávierke je možné, avšak bez možnosti vrátenia štartovného 

• Počet pretekárov je obmedzený na 48 
 
Parkovanie: 
Súťažné úseky sú pohodlne dostupné autom, príjazdové cesty a odporúčané parkovanie k niektorým 
špecifickým úsekom sú na mapke zvýraznené žltou farbou. V blízkosti úsekov B1-B2-B3 neodporúčame 
parkovať, nakoľko sa nachádzajú v blízkosti zóny neprispôsobivých spoluobčanov (zvýraznené oranžovou 
farbou). Pre istotu sme požiadali mestskú a štátnu políciu o priebežné hliadkovanie počas trvania 
pretekov. 
 
Hygienické opatrenia:  
Pri vstupe na podujatie je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín 
alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín, respektíve doklad o prekonaní ochorenia (pred nie viac ako 180 
dňami v okamihu vstupu) alebo očkovaní (14 dní po 2. dávke mRNA vakcíny, 4 týždne po 1. dávke 
vektorovej vakcíny, 14 dní po 1. dávke vakcíny ktoréhokoľvek typu, ak osoba prekonala za posledných 180 
dní COVID-19. 
Covid semafor pre športové aktivity (https://covidsemafor.sportcenter.sk/) pre okres Partizánske a typ 
športu „športové rybárstvo“ ku dňu vyhovenia týchto propozícii (dna 25.05.2021) stanovuje 2. stupeň 
ostrazitosti tzn. obmedzuje pre exteriér počet účastníkov na 300, neukladá povinnosť nosenia prekrytia 
horných dýchacích ciest a povoľuje kontakt športovcov (napr. pri meraní úlovkov a ich zaznamenávaní).   
Pri konzumácii jedla alebo nápojov v priestoroch Salaša sú účastníci povinní rešpektovať pripadné 

http://www.batovianskamuska.sk/
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opatrenia stanovené prevádzkou tohto zariadenia. 
 
Záverečné ustanovenia: 

• všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a počas pretekov organizátor nenesie 
zodpovednosť za majetok pretekárov  

• preteká sa za každého počasia, v prípade búrky sa postupuje podľa Predpisov pre športovú 
činnosť LRU – mucha pre rok 2020, náhradná trať nie je určená, 

• tréning na vytýčenej trati je možný do piatku 18.06.2021 vrátane, s platným povolením na 
rybolov, po tomto termíne je pretekárska trať uzatvorená, vykonávanie lovu pretekármi je 
zakázané pod sankciou diskvalifikácie, 

• možnosti ubytovania v regióne Partizánske sú nasledovné: 
o Penzión SALAŠ (Partizánske) http://www.salas-partizanske.sk/sk/stranka/kontakt 
o Penzión Artur (Partizánske) https://www.penzionartur.sk/kontakt/ 
o Penzión Vegas (Partizánske) http://www.penzionvegas.sk/kontakt.html 
o Penzión BAŤOVKA (Malé Bielice) http://www.penzion-hoffer.sk/stranky/sk/hoffer.php 

 
 
 
 

 
 
 

Rok Meno víťaza Organizácia 

2017 Martin Špirko Partizánske 
2018 
2019 
2020 
2021 

Martin Špirko 
Mário Podmanik 
Július Legéň 
... 

Partizánske 
Partizánske 
Partizánske 
... 

 
 

Organizačný štáb Vám želá veľa úspechov pri pretekoch - PETROV ZDAR!!! 
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Príloha 1:  
Celková mapa pretekárskej trate, príjazdovými cestami, parkovaním a štábom pretekov 

 
 
Príloha 2:  
Mapa sektora A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha 3: 
Mapa sektora B 

 


