
Propozície pretekov  „ Oravská muška“  XXXII. Ročník 

   
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Dolný Kubín usporiada dňa 01.08.2021  XXXII. ročník 

medzinárodných pretekov „Oravská muška“ , na ktoré Vás srdečne pozývame. Preteky  sú zaradené ako bodované do 

rebríčka RSM. Počas konania  pretekov  sú pretekári povinní dodržiavať nariadenia OUVZ ohľadom situácie s korona 

vírusom! 

Organizačný výbor pretekov: 

Riaditeľ pretekov:  Mgr. Jozef Púčik  

Garant Rady SRZ: Ing. Peter Tomko 

Hlavný rozhodca: Milan Bajzík  

Sektoroví  rozhodcovia : 

Prezentácia: Ing. Peter Biel, Miroslav Žúbor 

Technický vedúci: Jozef Dauda, Peter Bujna 

Zdravotné zabezpečenie: zabezpečí MO SRZ DK, prípadne 112 

Časový rozvrh pretekov: 

Nedeľa 01.08.2021:        5,15 – 6,00  prezentácia, žrebovanie 

                                           6,00 - 6,15   nástup pretekárov 

                                6,15 – 6,30  odovzdanie bodovacích preukazov a mierok  

        6,30 – 6,45  otvorenie pretekov 

    7,00 – 7,30 presun pretekárov 

    7,30 – 9,30  pretek  I. kolo 

    9,30 – 10,00 prestávka  

    10,00 – 12,00 pretek II. kolo 

    12,00 -13,30 obed 

    13,30 – 14,00 presun pretekárov na pretekársku trať 

    14,00 – 16,00 pretek III. kolo 

    16,00 – 16,30 prestávka  

    16,30 – 18,30 pretek IV. kolo 

    18,30 – 19,30 spracovanie výsledkov 

    19,45 – 20,00 vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien 



Záverečné ustanovenia: 

• počet pretekárov je limitovaný na 70 

• preteká sa za každého počasia, každý pretekár na vlastné nebezpečenstvo 

• Pretekári – prihlášky zaslať emailom, E-mail: mirozubor@gmail.com . Štartovné 10€ musí byť uhradené 
najneskôr do 24.7.2021 vrátane, poštovou poukážkou na adresu: MO SRZ Obrancov mieru 1781/1, 02601 
Dolný Kubín alebo prevodom na účet č. SK41 0900 0000 0000 5417 7063, do správy pre prijímateľa je 
potrebné napísať meno a priezvisko pretekárov a organizáciu SRZ. Pretekár bude zaregistrovaný až po 
úhrade štartovného !!! 

• po uvedenom termíne sa prihlášky prijímať nebudú 

• Preteká sa v disciplíne LRU – mucha podľa platných súťažných pravidiel pre športovú činnosť v LRU – 
mucha.  

• MINIMÁLNA BODOVANÁ DĽŽKA RÝB JE 25 CM 
• tréning na pretekárskej trati je možný do 24.07.2021 vrátane, do 22,00 hod. s platným povolením na 

rybolov. Po tomto čase je trať pre pretekárov uzavretá .Vykonávanie lovu pretekármi prihlásenými na 
pretek je na pretekárskej trati zakázané pod sankciou diskvalifikácie. 

• hosťovacie  povolenia na rybolov je možné zakúpiť  v Rybárskych potrebách na Hviezdoslavovom námestí 

1685/21 Dolný Kubín v pondelok – piatok od 09,30 do 17,00. Kontakt : tel. 0918 378 229 , e-mail: 

martinhub@gmail.com, www.rybarstvodk.eu 

• ubytovanie je možné si zabezpečiť individuálne v nasledovných zariadeniach: 

  Turistická ubytovňa Kopačka tel.: 0905 203 202 , www.kopacka.sk 

  Penzión  Kuzmínovo, Gäceľská cesta 10 , tel.:0915 833 723 

  Tília kemp Gäceľ, tel.: 043 5823492 , 0918 913 012, www.tiliakemp.sk 

Štáb pretekov: reštaurácia Koliba 

• ústredenie pretekárov pri reštaurácii Koliba v Dolnom Kubíne 

Pretekárska trať : 

 Pretekárska trať je situovaná na lipňovom revíre Orava č.1, číslo revíru 3-2710-6, od lavice v Medzibrodí  po 

cestný most do obce Žaškov. Z danej trate je  vynechaný úsek od lavice pre peších do Záskalia pri SAD  po novú lavicu 

pre peších  na Bysterci na Gäceľ  (cca 150 m po prúde od Kopačky) a úsek kanoistického areálu na Gäceli. 

Výskyt rýb: pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymiánový, hlavátka podunajská, všetky druhy jalcov a ostatné 

sprievodné druhy rýb.  

Bodované ryby: pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymiánový, hlavátka a všetky druhy jalcov 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť a želáme veľa úspechov v pretekoch. 

      

     Mgr. Púčik Jozef  

     Predseda MO SRZ Dolný Kubín      
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