
Zmeny predpisov LRU‐mucha 
do Doplnku č.4/2010 k Predpisom pre športovú činnosť SRZ 

 
Úvod 

 
  Súčastný  stav  športovej  činnosti  v disciplíne  LRU‐mucha  z hľadiska  výkonostného  vzostupu 
jednotlivcov,  družstiev  a štátnej  reprezentácie  je  nevyhovujúci.  Zvýšený  počet  sťažností,  protestov 
a rôzny  výklad  stávajúcich  pravidiel  viedol  sekciu  LRU‐mucha  k vydaniu  tohto  Doplnku 
a Vykonávacieho predpisu pre  lov  a rozhodovanie počas preteku  . Tento doplnok  k pravidlám  rieši 
zvýšenie  konkurencie  a motivácie  jednotlivých  pretekárov  a družstiev,  zvýšenie  atraktívnosti  
jednotlivých  pretekov,      zvýšenie  disciplíny  a právneho  vedomia  pretekárov  a organizácii  pri 
usporiadavaní pretekov, ako aj výber  reprezentantov a kompetencie štátnych  trenérov   v disciplíne 
LRU‐mucha. 
 
Rušia sa všetky dodatky k pravidlám:  PREDPISY PRE ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ  – II. vydanie z roku 2004 
týkajúce sa disciplíny LRU – mucha.  
   
      DOPLNKY K PREDISOM PRE ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ  LRU‐mucha 
 
1. Doplňuje sa článok 2. Účasť na súťažiach novým odstavcom 2.1.1. a ďalšími v poradí   a ruší sa 

odstavec  2.2.3.  Kvalifikačné  súťaže  a nahradzuje  sa  novým  odstavcom  2.2.3.  Kvalifikačné 
súťaže a výber reprezentácie 

 
  2.1.1.  Súťaže družtiev LRU‐mucha sú zložené z pretekov: 
 
    1.liga – celoštátna  12 družstiev  
    2.liga – celoštátna   12 družstiev 
    DIVÍZIA A  (západ)  minimálne 5 driužstiev a maximálne 14 družsiev 
    DIVÍZIA B  (východ)  minimálne 5 driužstiev a maximálne 14 družsiev 
 
  Skupinu A tvoria kraje: Bratislavský, Trenčianský, Trnavský, Nitrianský, Žilinský    
                                                          a Banskobystrický 
  Skupinu B tvoria kraje: Košice, Prešov. 
 

V prípade,  že  počet  prihlásených  členov  v niektorej  súťaži  divízie  je  väčší  ako  14 
alebo zostúpením družstiev z 2.ligy by príslušná divízia mala viac ako 14 zúčastnených družstiev, má 
právo  sekcia  LRU‐mucha  preradiť    družstvo,  ktoré  sa  prihlásilo  ako  15.  a ďalšie  v poradí,  alebo 
zostúpilo z 2.ligy do tej divízie, v ktorej nie je naplnený počet 14 prihlásených družstiev. Prednosť pri 
zaregistrovaní družstva do súťaží divízie má zostupujúce družstvo z 2.ligy. 

V prípade  naplnenia  oboch  divízií  na  max.  počet  prihlásených  (po  14  družstiev),  budú 
prihlášky nových družstiev nad tento počet zamietnuté.  

 
2.1.2  Každá organizácia SRZ môže mať v dlhodobých postupových  súťažiach  (1.liga. 2.liga 

a divízia) maximálne tri družstvá  z toho maximálne  dve družstvá v jednej súťaži . 



 
2.2.3. Kvalifikačné súťaže a výber reprezentácie 

 
RSM slúži ako podklad pre výber reprezentantov. 
 
Ďalším kritériom výberu sú kvalifikačné súťaže 14 najlepších muškárov z celoštátneho rebríčka RSM. 
Štruktúra kvalifikačných (nominačných) pretekov: 
Štyri  závody  v dvoch  dňoch,  pričom  pretekárske  trate  budú  vybrané  podľa  štruktúry  budúceho 
svetového šampionátu (podľa možnosti 1 pretek zorganizovať na  jazere).  
Súčet  umiestnení  z akuálneho   rebríčka  RSM  a poradia  v kvalifikačných  pretekov  určí  poradie  pre 
výber reprezentantov pre nasadenie na šampionáty na nasledujúci rok. 
Propozície pre kvalifikačné súťaže schvaľuje sekcia LRU‐mucha. 
 

1. Závodníci  na  1.  až  3. mieste  budú mať  účasť  na MS  automaticky  zaistenú,  ďalších  dvoch 
závodníkov a náhradníka si do družstva vyberie reperezentačný tréner na základe  dlhodobej 
výkonnosti pretekárov  a  prednostiach  jednotlivých  závodníkov  pre daný  šampionát. Výber 
reprezentantov  podlieha  schváleniu  sekciou  LRU‐mucha  a OŠČ  RADA  SRZ  na  základe 
predloženej dôvodovej správy štátneho trénera k výberu reprezentantov. 

2. Výber pretekárov pre ME bude zostavený podľa nasledujúceho kľúča: 
Pretekári, ktorí sa umiestnili na 4. ‐ 6. mieste a neboli reprezentačným trenérom nominovaní 
na  svetový  šampionát  a následne  ďalší  pretekári  podľa  súčtu  umiestnení  z  rebríčka  RSM 
a poradia kvalifikačných súťaží do maximálneho počtu 6‐tich  nominovaných pretekárov . 
V prípade, že pri samofinancovaní nebude záujem o účasť na ME uvedenej v bode 2., môžu 
nomináciu doplniť aj pretekári  nominovaní na svetový šampionát.  

3. Pretekári,  ktorí  sa  na  Majstrovstvách  sveta  umiestnili  na  1.  až  10.  mieste  majú 
v nasledujúcom roku právo reprezentovať Slovenskú republiku na Majstrovstvách sveta. 
V prípade,  že  nastane  takýto  prípad  znižuje  sa  počet  pretekárov,  ktorých  vyberá 
reprezentačný tréner o takto nominovaných pretekárov. 

4.  Pretekári,  ktorí  sa  na  Majstrovstvách  Európy  umiestnili  na  1.  až  10.  mieste  majú 
v nasledujúcom roku právo reprezentovať Slovenskú republiku na Majstrovstvách Európy.  

 
2. Ruší sa článok 3.Súťaže a nahradzuje sa novým článkom 3. Súťaže, postupové kľúče a termíny 

v znení: 
 

3. Súťaže, postupové kľúče a termíny 
 

Súťaže  SRZ  RADA  sa  uskutočnia  podľa  kalendára  súťaží,  ktoré  navrhuje  sekcia  LRU‐mucha  po 
pripomienkovaní rozšíreným zasadaním sekcie LRU‐ mucha a schválení OSČ RADA SRZ. 
Všetky termíny domácich súťaží sú prispôsobené podľa termínov konania medzinárodných súťaží. 
 
3.1.1. Na základe výsledkov dlhodobých súťaží sú postupové a zostupové kľúče nasledovné: 

‐ z 1. ligy zostupujú do 2.ligy družstvá, ktoré sa umiestnili na posledných troch miestach, 
‐ z 2.ligy  ligy  zostupujú  do  divízie  družstvá,  ktoré  sa  umiestnili  na  posledných  štyroch 

miestach, 
‐ z 2.ligy postupujú do 1.ligy družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach, 
‐ z divízie A postupujú do 2.ligy družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch miestach, 
‐ z divízie B postupujú do 2.ligy družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch miestach 

 



3.1.2. Pre účasť v jednotlivých súťažiach platí: 
‐ ak už  je niektorá organizácia  v prísušnej  súťaži  zastúpená povoleným počtom družstiev 

ďalšie  jej  družstvo  stráca  právo  postupu  do  vyššej  súťaže  aj  keď  sa  v nižšej  súťaži 
umiestnilo  na  postupovom  mieste  a postupuje  družstvo,  ktoré  sa  v nižšej  súťaži 
umiestnilo na ďalšom poradí, 

‐ ak  si  všetci  účastníci  1.ligy  a 2.ligy  neuplatnia  svoje  právo  byť  účastníkmi  danej  súťaže 
v príslušnom roku, podaním prihlášky v stanovenom termíne, potom počet zostupujúcich 
v danej  súťaži  sa znižuje o počet   družstiev, ktoré  si právo na účasť   neuplatnili, pričom 
musí byť dodržané pravidlo o počte družstiev jednej MO (MsO) SRZ v danej súťaži. 
 

3.1.3. Termín – 3. septembrový víkend sa neobsadzuje do kalendára súťaží a je vyhradený: 
a./ Ako náhradný termín, na prípadné odložené dlhodobé postupové súťaže v priebehu roka 
z dôvodu technickej nespôsobilosti trate preteku.  
 
b./  Termín  konania  kvalifikačných  súťaží  v zmysle  článku  2.2.3.  súťažných  pravidiel  LRU‐
mucha, pokiaľ sekcia LRU‐mucha a OŠČ RADA SRZ o kvalifikácii rozhodli.  

 
3. Doplňuje  sa  článok  6.  Podmienky  pretekov,  odstavec  6.1.1.  Charakter  povodia 

a pretekárskej trate o nový  odstavec 6.1.1.1  Dĺžka pretekárskej trate 
 

6.1.1.1  Dĺžka pretekárskej trate 
Usporiadateľ, ktorý chce zorganizovať bodované preteky musí zabezpečiť  trať pre minimálne 
80 štartujúcich. 

 
a dopĺňa sa odstavec 6.1.8 o text: 

  Za prevzatie a odovzdanie bodovacieho  preukazu zodpovedá pretekár. 
 

4. Ruší  sa  odstavec  6.3.5  Lov    a nahradzuje  sa  novým  odstavcom  6.3.5.  Priebeh  lovu 
a rozhodovania počas preteku a ďalšími odstavcami v znení: 
 

6.3.5.  Priebeh lovu a rozhodovanie počas preteku  
‐ lov je povolený tak z brehu, ako  aj brodením z vody a to spôsobom,  aby nerušil ostatných 

pretekárov, 
‐ lov  je povolený na suchú alebo mokrú mušku, nymfovaním, brázdenou,  či poťahovanou 

muškou, strímrovaním alebo kombináciou uvedených spôsobov, 
‐ technika  lovu  vyplýva  z použitého  náradia  a ďalej  nie  je  obmedzená.  Lov  je  povolený  

jedným prútom, 
‐ nástupný  breh  si  určuje  pretekár  pred  vlastným  pretekom  podľa  vlastného  uváženia 

a rozhodca je povinný rozhodnutie pretekára rešpektovať, 
‐ brodenie pretekára a jeho rozhodcu pred pretekmi na nástupny breh môžu obaja previesť 

výlučne cez pretekárov úsek, 
‐ osobný  rozhodca  sa pohybuje po nástupnom brehu  v jednej  línii  s pretekárom  tak,  aby 

pretekárovi neplašil ryby  v prípade, že pretekár chytá v blízkosti nástupného brehu, 
‐ ryba môže byť vylovená len podberákom,  vylovené ryby  bez podberáku sa nehodnotia, 
‐ ryba je meraná rozhodcom len na nástupnom brehu, 



‐ ryba, ktorá pri zdolávaní unikne mimo pretekárov úsek bude uznaná ako úlovok, pokiaľ 
bude  vylovovaním  vrátená  do  pretekárovho  úseku  a následne  v pridelenom  úseku 
vylovená, 

‐ minimálna  vzdialenosť  medzi  pretekármi    je  20m,  pričom  pri  zahájení  pretekov  má 
prednosť ten pretekár, ktorý zahajuje pretek na začiatku svojho sektoru. 

‐ ryba,  ulovená  počas  riadneho  času  určeného  pre  lov  a podobratá  do  10  minút  po 
ukončení riadneho času bude uznaná ako úlovok, 

 
6.3.5.1.  Zakázané spôsoby lovu a iné zákazy 
   

‐ lov pomocou plaváka, drievka,  farebnej guličky a pod. umiestnených medzi nadstavcom 
a muškárskou šnúrou alebo na konci nadstavca alebo náväzca, 

‐ je zakázané používanie akejkoľvek prídavnej záťaže na šnúre, náväzci či nadstavci, 
‐ lov bez muškárskej šnúry  a za pomoci vrhacieho navijáka, 
‐ lov  z vodných  stavieb,  cestných  stavieb  a na  riekach  zakotvených  alebo  pripútaných 

plavidiel, 
‐ rozhodca nesmie počas preteku brodiť   v pretekárskom úseku – doprevádzať pretekára 

brodením,  výnimočne  môže  vstúpiť  do  vody  len  v prípade  obídenia  prekážky,  ktorú 
nemožno  obísť  po  nástupnom  brehu  a to  za  výslovneho  súhlasu  pretekára  a len 
v brehovej časti a v nevyhnutnej dĺžke, 

‐ pretekár  pri  love  nesmie  počas  preteku  prijať  žiadnu  cudziu  pomoc,  okrem  inštrukcií 
vedúceho družstva (kapitána) v súťaži dužstiev, 

‐ počas preteku nie je dovolené meniť nástupný breh prekárom ani rozhodcom a to ani po 
vzájomnej dohode, 

‐ pretekár nesmie s rybou  po podobraní do podberáka  manipulovať, 
‐ je  zakázaný  tréning  pretekárom  na  pretekárskej  trati    v čase  kratšom  ako  5  dní  pred 

začiatkom preteku. 
 

5. Ruší  text  v  odstavci  6.3.6  Prerušenie  a predčasné  úkončenie  lovu  a nahradzuje  sa  novým 
textom v znení: 

  
6.3.6 Prerušenie a predčasné úkončenie lovu 
6.3.6.1 Prerušiť a ukončiť  pretek môže len hlavný rozhodca ( s pomocou sektorových rozhodcov) po 

dohode s garantom rady a riaditeľom pretekov. 
6.3.6.2  Osobný rozhodca môže pretek prerušiť na nevyhnutný čas z týchto dôvodov (stavy   
               ohrozujúce zdravie alebo život pretekárov): 

  
‐ zdravotné problémy pretekára alebo rozhodcu, 
‐ búrka, 
‐ prívalová vlna, 
‐ ohrozenie inými osobami alebo zvieratami. 
‐  



Kalná voda, dážď, vietor, zima, stúpajúca voda nie sú dôvodom na prerušenie pretekov osobným 
rozhodcom. 
 
Skrátené preteky sú platné, ak pretek trvá minimálne 60 minút v prípade pohárových pretekov  a 90 
minút v prípade pretekov družstiev. 

 
6.3.6.3 Ukončenie pretekov družstiev (dvojdňové preteky): 
 

1. Minimálne  24  hodín  pred  konaním  pretekov  sú  povinný  organizátori  súťaže  oznámiť  
telefonicky , e‐mailom alebo písomne – všetkým dotknutým družstvám, hlavému rozhodcovi, 
sektorovým  rozhodcom,  garantovi  Rady,  že  podmienky  sa  stali  nevhodnými  na  realizáciu 
súťaže. 
V tomto prípade sa preteky odkladajú na náhradný termín – 3. septembrový týždeň. Sekcia 
LRU‐mucha  môže  rozhodnúť  po  dohode  s organizátorom  a dotknutými  družstvami  aj  iný 
náhradný termín konania odložených pretekov. 
Organizácia, ktorá bola poverená usporiadaním danej súťaže, ktorá bola odložená, je povinná 
súťaž zorganizovať v tomto náhradnom termíne (netýka sa pohárových). 
 

2. Na pretekoch ( pretekári sa zhromaždili v mieste konania preteku). 
 
Rozhodnutie  o prerušení  a  ukončení  pretekov  prináleží  hlavnému  rozhodca  (  s  pomocou 
sektorových rozhodcov) po dohode s garantom rady a riaditeľom pretekov. 
Rozhodnutie  o zrušení  druhého  dňa  preteku  môže  byť  urobené  až  v dni,  o ktorom  sa 
rozhoduje    a  rozhodnutie  o ukončení  pretekov  prináleží  hlavnému  rozhodcovi  po  dohode 
s garantom rady a riaditeľom pretekov. 

 
6. Ruší  text  v článku  č.9  Sankčný  poriadok  v odstavci  9.2  b) nahradzuje  sa  novým  textom  v 

znení: 
  
b) Diskvalifikácia  –  (červená  karta)    bude  udelená  pri  porušení  článkov  6.1.2    až  6.1.6  a porušení 
ustanovení  odstavca  6.3.5.1. Zakázané spôsoby lovu a iné zákazy. 
 

7. Záverečné ustanovenie 
 
Tento doplnok nadobúda platnosť schválením Radou SRZ na zasadnutí Rady dňa 27.3.2010. 


