
 
 

 

MO SRZ – Nová Baňa 
Vás pozýva na prvý ročník pretekov 

Novobanská Muška  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propozície 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

27. 6. 2021 

Nová Baňa - HRON 



 

Termín konania:  27. 6. 2021 

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 na rok 2020 a ich 

vykonávacieho predpisu na lov a rozhodovanie.  

 

 

Pretekárska trať:  Rieka Hron č.4, revír č. 3-1050-1-1 

 

 

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. 

 

 

Bodované 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 

pretekov:   

27.06.2021 (nedeľa) 06:00 – 07:00 Prezentácia, losovanie 

   07:00 Slávnostné otvorenie pretekov 

      

   07:00 – 08:00 Presun pretekárov na stanovištia 

   08:00 – 10:00 1.kolo pretekov 

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

   10:30 – 12:30  2.kolo pretekov 

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

   14:30 – 16:30 3.kolo pretekov 

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

   17:00 – 19:00 4.kolo pretekov 

 19:30 – 19:45 Vyhlásene výsledkov pretekov 

 

    

 

 

 

Registrácia a štartovné: 

 

- Záväzné prihlasovanie pretekárov je najneskôr do 21.6.2021 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, varené zemiaky, uhorka - 8eur, 

uhradí sa ráno pri prezentácii / pripravuje Radničná vináreň Ivan Lachký, ráno možnosť 

zakúpenia raňajok 2 eurá (párky, chlieb, horčica). 

- Štartovné 10eur uhradiť najneskôr do 22.6.2021 na účet : SK56 7500 0000 0040 2728 9076  

 VS:27621, do správy pre prijímateľa uviesť mená pretekárov!!!! 

- Pretekár ktorý neohlási zrušenie svojej účasti do 22.6.2021 , stráca nárok na vrátenie 

štartovného. 

- Bodovací lístok nahrádza denné povolenie na rybolov. 

- Počet pretekárov obmedzený na 48  

 

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. (Platné v čase schválenia propozícií) 
 

 

 



 

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 (celý revír č. 3-1050-1-1) je možný do 20.06.2021 vrátane, s 
platným povolením na rybolov, po tomto termíne je pretekárska trať uzatvorená, 
vykonávanie lovu pretekármi je zakázané pod sankciou diskvalifikácie,  

・ podrobnosti o pretekoch poskytne: Jozef Ďurček 0903 844 809, Henrich Pohronský 0903 

555 506, 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: 


