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Termín konania :  

 
7 .október 2007 /nedeľa/ 

 
Miesto konania :  

 
Jazero Striebornica za obcou Moravany nad Váhom, približne 4 
km od Piešťan 

 

Organizačný výbor :  
• Riaditeľ preteku  Ing. Juraj Mrázik 
• Hlavný rozhodca   
• Sektoroví rozhodcovia  Peter Kozák, Rastislav Kuhajda 
• Technický vedúci  Martin Urminský 
• Bodovacia komisia  Martin Urminský 

  
 
Technické pokyny:  
Preteká sa v disciplíne LRU - mucha podľa pravidiel pre konanie pohárových pretekov, vydaných odborom pre 
športovú činnosť pri Rade SRZ..  Číslovanie  sektorov bude  jednoznačne označené v súlade s súťažnými pravidlami 
LRU -Mucha.  
Pretekári budú zaregistrovaní postupne podľa dátumu zaplatenia štartovného. Priebežný zoznam 
zaregistrovaných pretekárov bude uverejnený a aktualizovaný na www.skmuskar.sk.  Tu získate aj aktuálne 
informácie o pretekoch. Dňom zaplatenia a zaregistrovania 110. pretekára začína internetová dražba 
posledných 10. voľných miest na www.skmuskar.sk, ktorá končí  a bude vyhodnotená 1. septembra 2007. 
Vydražené miesto musí byť zaplatené do 5. septembra 2007, inak naň  vydražiteľ stráca nárok a miesto 
získava nasledujúci v poradí. 
 

Pretekárska trať :                                       

Trať je postavená na jazere Striebornica.  Hĺbka jazera je 1-5 m  v mieste pretekárskej trate je 1,5 - 5 metrov. V celej 
dĺžke vytýčenej pretekárskej trate nie je dovolené brodenie. Dno je čiastočne bahnite a čiastočne tvrdé, s malým 
množstvom veľkých skál. Brehy  sú ojedinele zarastené vegetáciou.  
Štáb preteku : 
Štáb preteku bude umiestnený pred hotelom Striebornica. 
Výskyt rýb :  
Pstruh dúhový, pstruh potočný., sivoň americký, kapor a zubáč. V stredu pred pretekmi bude vysadených minimálne 
500 kg pstruha dúhového  a pretekárska trať bude uzavretá až do pretekov. 
Náhradná trať : 
Nie je určená. 
 
 
 



 
Časový program  

Nedeľa   05:30  07:00  
prezentácia pretekárov v mieste zrazu žrebovanie sektorov 
a pretekárskych úsekov, odovzdanie bodovacích preukazov a mierok 

7.10. 2007 7:00  7:15 nástup pretekárov a otvorenie preteku 
7:15   8:00  presun pretekárov na súťažné úseky 
8:00   9:00  I. kolo preteku (skupina A) 
9:00  9 :30  presun pretekárov na súťažné úseky 
9:30   10:30  I. kolo preteku (skupina B) 

10:30 11:00 presun pretekárov na súťažné úseky 
11:00 12:00 II. kolo preteku (skupina A) 
12:00 13:15 Obedňajšia prestávka 
13:15 13:30 presun pretekárov na súťažné úseky 
13:30 14:30 II. kolo preteku (skupina B) 
14:30  15 :00  presun pretekárov na súťažné úseky 
15:00  16:00  III. kolo preteku (skupina A) 
16:00  16 :30  presun pretekárov na súťažné úseky 
16:30  17:30  III. kolo preteku (skupina B) 
17:30 18:00 Celkové vyhodnotenie  preteku 

 
Štartovné : 
Štartovné je  4500,- Sk na osobu. Súčasťou štartovného je obed a  celodenné občerstvenie pretekára.  Maximálny 
počet účastníkov je 120. 
Obed : 
V priestoroch štábu preteku, prípadne v hoteli Striebornica.   
Ceny : 
Víťaz získa nový osobný automobil značky Škoda a ďalších desať najlepších pretekárov získa 
hodnotné ceny. Posledný (vylosovaný) získa muškársky prút v hodnote 5000 Sk. 
Záverečné ustanovenia : 
• Všetci pretekári súťažia dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. 
• Prihlášky do súťaže spolu s dokladom o zaplatení  je potrebné podať najneskôr 31.08.2007 na adresu Zuzana 

Mráziková, Hurbanova  23,  921 01 Piešťany, alebo poslať mailom na mato.urminsky@gmail.com   
• Štartovné 4500,- Sk uhraďte  čo najskôr poštovou poukážkou  na hore uvedenú adresu. (pozri Technické 

pokyny!) Zahraničný pretekári môžu uhradiť štartovné bankovým prevodom (informácie Ing. Mráziková) 
• Organizačný Výbor nebude akceptovať telefonické prihlášky do súťaže.   
• Tréning na jazere je možný do 3.10..2007. Po tomto termíne bude priestor pretekárskej trate uzatvorený a 

vykonávanie lovu účastníkmi preteku v tomto priestore je až do začiatku preteku zakázané pod sankciou 
diskvalifikácie. 

• Ubytovanie je možné zabezpečiť individuálnou cestou:  
1. penzión Benátky  (0905)623 986  Ing. Mrázik 
2. hotel Striebornica (033)7752597   

         Bližšie informácie o preteku:          
• 0907-73 93 70   Martin Urminský , 0905  62 39 86 Ing. Juraj Mrázik           
• V prípade kalamitnej vody, alebo iných nepredvídateľných skutočností si organizátor vyhradzuje právo zrušiť 

pretek, o čom budú účastníci telefonicky informovaní. 
• Inak sa preteká  za každých podmienok. 

Prajeme veľa nádherných zážitkov a  športových úspechov. 
 


