
Zápisnica z výročného zasadnutia LRU – feeder konaného dňa 
18.1.2020 v Žiline 

 
Prítomní: 
podľa prezenčnej listiny - zástupcovia prvej, druhej ligy a divízie  
za komisiu rozhodcov – G. Hupková, P. Kubiš 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku 2019 
3. Vyhodnotenie šport. činnosti v roku 2019 
4. Prihlášky a registrácie pre rok 2020, nasadenie družstiev v roku 2020 
5. Termínový kalendár súťaží pre rok 2020 a rozšírenie kôl postupových súťaží 
6. Plán prípravy štátnej reprezentácie 
7. Aktualizácia predpisov a pravidiel  
9. Plán práce pre rok 2019 
10. Rôzne a diskusia 
 
1. Otvorenie  
Privítanie účastníkov a predstavenie pani Adriany Weismannovej  
Adriana Weismannova – kontaktná osoba sekretariátu pre domáce postupové súťaže  
p. Sprušanská bude mať na starosti administratívu okolo reprezentácií 
 
a) Hlasovanie k možnej účasti hostí na rozšírenom zasadnutí – schválené (bez výhrad) 
b) Hlasovanie k vytvoreniu videozáznamu – schválené (bez výhrad) 
c) Zasadnutie otvoril vedúci sekcie J.Lantaj a predniesol návrh programu, požiadal o doplnenie 

programu členmi zasadnutia – zúčastnení nepodali návrh na doplnenie programu zasadnutia 
 

2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku 2019  
Odbor LRU-F splnil v roku 2019 úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce na rok 2019 a z prijatých 
uznesení z výročného zasadnutia odboru. 
 
3. Vyhodnotenie športovej činnosti  v roku 2019 

Správu o športovej činnosti predniesli členovia sekcie v postupnosti:  
a) Prvá liga – p.Poročák  
b) Druhá liga – p.Melichár doplnil p.Lantaj   
c) Divízia + reprezentácia  – p.Hason 
d) Medzinárodné majstrovstvá Slovenska – p.Scheibenreif 
e) Majstrovstvá Slovenska juniorov – p.Tamáš 

 
 
 

 



4. Prihlášky a registrácie pre rok 2020, nasadenie družstiev v roku 2020 
Vedúci odboru oboznámil prítomných s počtom družstiev prihlásených do jednotlivých súťaží 
Prvej – Druhej ligy a divízie. Do divízie sa prihlásilo 15 tímov. Na základe predošlej komunikácie 
zo strany vedúceho odboru a jednotlivými kapitánmi divíznych družstiev boli divízne družstvá 
rozdelené geograficky do dvoch oblastných súťaži ( 8 tímov divízia A západ ,7 tímov divízia B 
východ ). Tímy boli upozornené na nedostatky a chyby pri zasielaní registračných formulárov 
(starý formát, neúplne vyplnené údaje) a neuhradenia štartovného.  
 

a) Poplatok za štartovné je nutné uhradiť do 31.01.2020 a potvrdiť zaslaním dokladu (mail 
Lantaj) 

b) Registračný poplatok pretekára (5€) – úhrada do 29.02.2020 
c) Registrácie pretekárov budú zaslané poštou na adresu vedúcich družstiev do termínu 

prvého postupového kola  
Tímy boli upozornené na vykonanie úhrad za štartovné a registráciu pretekára podľa 
metodického pokynu zaslaného sekretariátom.   
 
5. Termínový kalendár a súťaže pre rok 2020 
J. Lantaj oboznámil prítomných s návrhmi termínového kalendára na zorganizovanie 
pretekov, ktoré boli predložené do konca roka 2019 vrátene schválených návrhov odovzdaných 
počas prezentovaní zástupcov tímov (poverená osoba, kapitán).  
V roku 2019 mala sekcia za úlohu predložiť funkčný model organizovania pretekov, tak aby sa 
organizátori pretekov pravidelne striedali v organizovaní pretekov.  
 
a) Predstavenie modelu prideľovania zodpovednosti za organizovanie kola postupovej súťaže, 

tímom, ktorý sa v predošlých rokoch nepodieľal na organizovaní postupových súťaži (prednes  
Poročák) – návrh schválený, model prideľovania a výberu družstiev tvorí samostatná príloha 
 

b) Miesto a zodpovedný za organizáciu pretekov: 
 
Prvá liga 

- Prvé kolo: VN Čerenec – MsO Dunajská Lužná 
- Druhé kolo: Považská bystrica, Hričovský kanál – MsO Považská Bystrica   
- Tretie kolo: Berek č.4, Štúrovo – MsO Štúrovo  

 
Druhá liga 

- Prvé kolo: VN Nováky – MsO Bratislava 5 
- Druhé kolo: Dolný Bar – MsO Topolníky  
- Tretie kolo: VN Môťová – MsO Košice – termín sa upresní  

 
Divízia západná oblasť  

- Prvé kolo: Horná Streda, Dlhé kusy – MsO Piešťany  
- Druhé kolo: Mikula, Želiezovce – MsO Štúrovo     

 
Divízia východná oblasť  

- Prvé kolo: Považská bystrica, Hričovský kanál – MsO Žilina 



- Druhé kolo: Hornád, Košice – MsO Košice   
 
MS Juniorov: VN Môťová – MsO Bratislava V, MsO Košice  
MMS: VN Sĺňava – MsO Piešťany  
 
Hlasovanie o zmene termínu organizácie MMS, odsúhlasený pôvodný termín (26 hlasov za 
pôvodný termín, 5 hlasov za posunutie o týždeň)    
Termínový kalendár tvorí samostatnú prílohu. 
 
6. Plán prípravy štátnej reprezentácie 
J.Lantaj predniesol zoznam tímov, ktoré potvrdili účasť na Majstrovstvách sveta a MS klubov 
podľa schváleného kľúča výberu reprezentácie 
 
Majstrovstvá sveta (Francúzko) – MsO Dunajská Lužná  
Majstrovstvá sveta klubov (Bulharsko) – MsO Nové Zámky, MsO Sereď  
 
Prezentácia spôsobu podpory reprezentácií na medzinárodných súťažiach sekciou LRU – F  
Predniesol:  Ľ. Scheibenreif 
 

 

- MS národov 

- platba štartovného v plnej výške v prípade možností rozpočtu športového odboru LRU-F 

- Finančná podpora do výšky  1500e – účelové využitie (ubytovanie, prenájom 

motorového vozidla, cestovné náklady PHM, návnady a nástrahy ) v prípade možností 

rozpočtu športového odboru LRU-F, alebo zostatku prostriedkov z činnosti / MSR, 

pohárové preteky/ 

- Podmienka – doručenie písomnej žiadosti o poskytnutie  finančnej podpory najneskôr 30 

dní pred podujatím (MS) 

  

MS kluby 

- platba štartovného v plnej výške v prípade možností rozpočtu športového odboru LRU-F 

- Finančná podpora do výšky  1000e – účelové využitie (ubytovanie, prenájom 

motorového vozidla, cestovné náklady PHM, návnady a nástrahy ) v prípade zostatku 

prostriedkov z činnosti / MSR, pohárové preteky/ 

- Podmienka – doručenie písomnej žiadosti o poskytnutie  finančnej podpory najneskôr 30 

dní pred podujatím (MS) 

 

V prípade neospravedlnenej neúčasti reprezentácie, ktorej  bolo uhradené štartovné na MS , 

prípadne  poskytnutá finančná podpora,  družstvo respektíve nominovaní pretekári  musia  

vrátiť  prostriedky  v poskytnutej  výške. O ospravedlnení neúčasti rozhodnú členovia 

športového odboru LRU-F na svojom zasadnutí.  



 
Poznámka (p. Hrubiak):  
Tím, ktorý sa chce zúčastniť na MS Národov a MS Klubov musí dosiahnuť najnižší počet bodov 
v postupovej súťaži a zároveň na Medzinárodných majstrovstvách Slovenska. Do propozícií pre 
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska navrhnúť prednostné právo prihlásenia sa tímov prvej 
ligy. Tento podnet a pravidlo bude zapracované do propozícií na M SR. 
 
7. Aktualizácia predpisov LRU - F 
Ľ. Scheibenreif a J.Lantaj predniesli zmeny  

 
a)  doplnenie signálu 5 min. do kontroly návnad a nástrah  
b) aktualizácia pravidiel podľa štandardu SZŠR 
 
Znenie, úpravy pravidiel bolo schválené hlasovaním – schválené 
 
8. Žiadosť na zriadenie MethodFeeder ligy  
Vedúci odboru predniesol žiadosť p. Radenu o zriadenie Method Feeder ligy, ako disciplínu 
 LRU – F    
Sekcia dostala za úlohu zaradiť do plánu činnosti pre rok 2020 prípravu podmienok pre 
zaradenie disciplíny method ligy v prípade, že bude táto disciplína oficiálne schválená Fips-om 
 
9. Plán práce pre rok 2020 

Plán práce na rok 2020 prednesený vedúcim sekcie a prítomnými účastníkmi schválený. 
 

a) Spracované pravidlá LRU – F zaslať komisii rozhodcov do 08.02.2020 
b) Príprava a zaslanie nasadenia tímov do postupových súťaží pre rok 2020 
c) Príprava a zaslanie termínového kalendára pre rok 2020  
d) Návrh a oslovenie garantov jednotlivých kôl postupových súťaží do 30.04.2020 
e) Príprava plánu podpory reprezentácie na MS Národov a MS klubov 
f) Príprava podkladov na zaradenie method feeder ako disciplínu LRU – F spolu s p. 

Radenom 
 

 
10. Rôzne a diskusia 
 

a) Pomoc pri príprave pretekára so zdravotným postihnutím z dôvodu bezpečnosti 
a dostupnosti pretekára – návrh schválený  

Pretekárovi so zdravotným postihnutím je možné počas prípravy pretekára poskytnúť fyzickú  
pomoc inou osobou, ktorá je členom družstva pretekára. Na túto skutočnosť upozorní vedúci 
družstva hlavného rozhodcu pri prezentácii. 

Upozornenie na správne používanie posilňovačov práškovej a tekutej forme  
Pretekár smie používať tekuté posilňovače výlučne v sprejovej forme. Práškové posilňovače 

a tekuté posilňovače sa započítavajú do limitu 12 l rastlinných návnad a nástrah.  
 

b) Použitie lepidiel na živú nástrahu (Arabská guma, Maggot fix) 



Pretekár smie použiť počas preteku maximálne jedno balenie (flaška) hmoty na lepenie živej 
nástrahy. Počas kontroly nástrah a návnad smie pretekár mať maximálne jedno balenie (flaška) 
lepiacej hmoty, ktorá sa nezapočítava do limitu 12 l.  
 

c) Vstupovanie viacerých osôb do sektoru pretekára  
Do sektoru smie vstupovať iba jedna osoba a to buď kapitán alebo osoba zo súpisky resp. 
prihlášky tímu. Pred zahájením preteku rozhodca spíše zoznam kapitánov a osôb, ktoré smú 
vstupovať k pretekárovi do sektoru, obaja sa nesmú súčasne nachádzať v jednom sektore 
pretekára.     
 
Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov LRU-F konaného 18.1 2020 
 
berie na vedomie: 
 
1.Správu o činnosti odboru LRU-F za rok 2019 
2.Správu o vyhodnotení šport. činnosti v roku 2019 
3. nasadenie družstiev LRU-F pre rok 2020 
 
doporučuje: 
 
1.termínový kalendár súťaží LRU-F pre rok 2020 
2.účasť reprezentácií na MS národov a MS klubov 
 
ukladá: 
 
-zabezpečiť usporiadanie súťaží podľa TK 
-zabezpečiť usporiadanie Medzinárodných majstrovstiev SR podľa dohodnutých pravidiel pre   
účasť na podujatí 
-v prípade schválenia method feederu ako oficiálnej disciplíny FIPS vypracovať model ligy 
a možnej účasti na MS v tejto disciplíne 
 
schvaľuje: 
 

- plán práce pre rok 2020 
- model striedania a výberu družstiev pre organizovanie postupových súťaží 
- súťažné pravidlá LRU-F 
- model spôsobu podpory reprezentácií 

 
 


