
Muškárska nedeľa DMSR 

 
 
Deti a mládež slovenského rybárstva, o. z. v spolupráci so Slovenským rybárskym 
zväzom, Slovenským zväzom športového rybolovu a mestom Kysucké Nové Mesto 
organizujú nultý ročník celoslovenskej detskej súťaže vo viazaní umelých mušiek. 
 
Dátum a miesto podujatia: 
26. február 2023 
Mestská športová hala, Športová 1338, Kysucké Nové Mesto 
 
Časový harmonogram: 
8.45 – Registrácia a losovanie 
9.00 – Otvorenie podujatia 
9.30 – Súťažné viazanie umelých mušiek a prezentácie členov odbornej poroty 
11.45 – Obed 
13.00 – Vyhodnotenie 
14.00 – Záver 
 
Súťažné kategórie a druhy umelých mušiek v súťaži: 
Súťažiaci do 10 rokov viažu: 

- mokrú mušku červenoritku (red tag) háčik #12 BL. 
Súťažiaci do 15 rokov viažu: 

- nymfu krivák (gammarus) ľubovoľnej farby háčik #12 BL, 
- mokrú mušku červenoritku (red tag) háčik #12 BL. 

Súťažiaci do 19 rokov viažu: 
- nymfu krivák (gammarus) ľubovoľnej farby háčik #12 BL, 
- mokrú mušku červenoritku (red tag) háčik #12 BL, 
- suchú mušku red quill (červené brčko) háčik #16 BL. 

V každej kategórii budú zvlášť vyhodnotení a ocenení súťažiaci, ktorí nemajú 
skúsenosti z juniorskej muškárskej ligy. 
Použitý materiál, farebné odtiene a spôsoby viazania súťažných umelých mušiek nie 
sú striktne určené a záleží na tvorivosti a zručnostiach súťažiacich. Vyhodnocujú sa 



najkrajšie uviazané umelé mušky v jednotlivých kategóriách. Celkové 
vyhodnocovanie kategórií nad 10 rokov vychádza zo súčtu umiestnení v jednotlivých 
druhoch umelých mušiek. V prípade rovnakého súčtu umiestnení rozhoduje čas. 
Jednotlivé súťažné kategórie sa môžu zlúčiť alebo rozdeliť v závislosti od vekového 
zloženia prihlásených účastníkov. 
 
Všetci súťažiaci si prinesú vlastné viazacie potreby, zverák a prezuvky. 
 
Prihlasovanie 
Prihlášku do súťaže treba zaslať najneskôr do 20. februára 2023 na 
detiamladezsr@gmail.com. 
Povinné údaje: 

- organizačná zložka SRZ, 
- meno a priezvisko, 
- vek, 
- skutočnosť či dieťa súťažilo alebo nesúťažilo v juniorskej muškárskej lige. 

 
Prihlášky môžu vedúci DRK posielať hromadne za celý krúžok v jednom e-maili. 
 
Petrov zdar 
 
 
 

 


