Propozície pretekov „ Oravská muška“ XXIV ročník

Vážení športoví priatelia,
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Dolnom Kubíne usporiada dňa
11.8.2012 XXIV. ročník medzinárodných pretekov „Oravská muška“,
na ktoré Vás srdečne pozývame. Preteky sú zaradené ako výberové SRZ a bodované
RSM
Organizačný výbor:
riaditeľ pretekov:
garant:
hlavný rozhodca:
sektoroví rozhodcovia:
prezentácia:
technický vedúci:
Časový rozvrh pretekov:
Sobota 11.8.2012 :

RNDr. Marián Sabo
Peter Smetana
Václav Žatka
Dušan Ďurkovič , Jaroslav Kolník
Ing. Peter Biel, Mgr. Jozef Púčik
Anton Šumský

5.00 – 6.00
6.00 – 6.15
6.15 – 6.30
6.30 – 6.45
7.00 – 7.30
7.30 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 18.30
18.30 – 19.45
19.45 – 20.00

Záverečné ustanovenia:

prezentácia, losovanie
nástup
odovzdanie bodovacích preukazov a mierok
rozhodcom
slávnostné otvorenie pretekov
presun pretekárov na pretekársku trať
pretek – I. kolo
prestávka
pretek II. kolo
obed
presun pretekárov na pretekársku trať
pretek III. kolo
prestávka
pretek IV. kolo
spracovanie výsledkov
vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien










preteká sa za každého počasia, každý pretekár preteká na vlastné
nebezpečenstvo
štartovné 1O EUR je možné zaplatiť do 03.08. 2012 poštovou poukážkou na
adresu MO SRZ Dolný Kubín, Obrancov mieru č. 1781/1, 02601 Dolný Kubín,
alebo prevodom na účet č. 54177063; variabilný symbol 1108. Do správy pre
prijímateľa je potrebné napísať svoje priezvisko
preteky sa konajú podľa platných pravidiel LRU-M a Modifikácie pravidiel pre rok
2012
každý pretekár preteká na vlastné nebezpečenstvo
tréning na pretekárskej trati je možný do 05.08. 2012 do 19.00 hod. s platným
povolením na rybolov. Po tomto čase je trať pre štartujúcich uzavretá.
Vykonávanie lovu štartujúcimi v tomto priestore až do začiatku preteku je
zakázané pod sankciou diskvalifikácie. Hosťovacie povolenia na rybolov si môžete
zakúpiť v RYBÁRSKYCH POTREBÁCH na Hviezdoslavovom nám. 1685/21 Dolný
Kubín. ( 0918 378 229, e-mail: martinhub@gmail.sk, www.rybarstvodk.eu )
ubytovanie je možné zabezpečiť individuálne v nasledovných zariadeniach :
Turistická ubytovňa Kopačka tel. č. 0905 203 202
http:/www.kopacka.sk
Penzión Kuzminovo, Gäceľská cesta 10 tel.č. 0915 833 723



City Hotel Park, Dolný Kubín, tel. č. 043/5811111
0918 913 012
http:/www.cityhotelpark.sk
Tília kemp Gäceľ
tel. č. 043/ 5823492
0905 888 111
http:/www.tiliakemp.sk
sústredenie pretekárov pri reštaurácii Kopačka Dolný Kubín vedľa futbalového
štadióna

Pretekárska trať:
Pretekárska trať je situovaná na lipňovom revíri Orava č. 1 od vtoku Pucovského
potoka pri obci Medzibrodie nad Oravou, po lavicu pre peších pri obci Istebné. Z danej
pretekárskej trate je vyňatý úsek kanoistického areálu v lokalite Gäceľ.

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

Tešíme sa na vašu účasť a želáme veľa úspechov na pretekoch.
RNDr. Marián Sabo
Predseda MO SRZ

