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 Brigády v roku 2021 

 

V roku 2021 plánuje MO SRZ tieto brigády: 

 

1. Kaprový revír MO SRZ: 25.09.2021 

 16.10.2021 

  

Zraz brigádnikov o 7 00 hodine na parkovisku pod TEMPO-m. 

Plánované práce: čistenie brehov kaprového revíru od mosta po 

Skalkový potok, prerieďovanie vŕbového porastu okolo bazénu. 

 

Je potrebné osadenie revírnych tabúl, kto by mal záujem nech   

kontaktuje p. Martin Stehlík 0902 152 321. 

 

Okrem týchto brigád je možné organizovať brigády na úpravu revírov 

v jednotlivých obciach (Hruštín, Babín, Lokca, Oravská Jasenica, 

Lomná, Zákamenné, Vavrečka, Bobrov, Zubrohlava). 

 

Termín a rozsah prác je potrebné dopredu konzultovať a odsúhlasiť 

s hospodárom p. Martin STEHLÍK – 0902 152 321 alebo s vedúcim 

brigád p. Igorom DULOVCOM – 0904 929 085.  

 

Pri nedodržaní tejto podmienky brigáda účastníkom priznaná nebude. 

 

UPOZORNENIE: Pozvánky na brigády nebudú 

posielané! Prezenčné listiny z brigád si môžete stiahnuť 

z našej webovej stránky. 
 

Na brigády príďte vo vhodnej obuvi a obleku. Prineste si potrebné 

náradie – podľa charakteru plánovaných prác  (krompáč, sekera, 

pílka, mačeta, rýľ a podobne) a pracovné rukavice.  
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 Športový deň rybárov MO SRZ  
 

• Termín konania: deti 25.09.2021  

 dospelí 26.09.2021 

 

• Miesto konania: vodná nádrž pod loďou Roháče 

  (pod autobusovým nástupišťom). 

 

• Zraz detí je o 8 00 hodine pri lodi. Zraz dospelých účastníkov je 

o 7 00 hodine pri lodi. V prípade nízkej hladiny vody v Oravskej 

priehrade sa budú preteky konať pod benzínovou čerpacou 

stanicou Slovnaft. Povolený je lov na jednu udicu (plávaná, 

položená, feeder). Vnadenie je povolené – začiatok 5 minút pred 

pretekom. Zakázaný je lov na prívlač a rybku. 
 

• Súťaže sa môžu zúčastniť členovia oravských MO SRZ a deti 

registrované v MO SRZ Námestovo. 

 

• Dĺžka preteku: dospelí – 3 hodiny 

 deti – 2 hodiny. 

 

• Hodnotenie úlovkov: zadefinované bude pred začiatkom 

pretekov. 

 

• Po ukončení súťaže bude podávaný guláš. 
 

UPOZORNENIE: Pozvánky na športový deň nebudú posielané! 

Účasť na športovom dni je na vlastnú zodpovednosť! 
 

 


