Slovenský zväz
Športového rybolovu
Andreja Kmeťa 20
010 55 Žilina

Zápisnica z výročného rozšíreného zasadnutia sekcie LRU-mucha zo dňa
25.01.2020

Prítomných bolo 39 zástupcov družstiev s hlasovacím právom a
- členovia sekcie -, Michal Leibiczer, Peter Tomko, Jozef Gajdoš, Vladimír Ligda ml. Štefan
Mlynarčík.
Zasadnutie otvoril vedúci sekcie M. Lebiczer a predniesol návrh programu z pozvánky na
zasadanie, návrh programu bol odsúhlasený rozšírenou sekciou a pokračovalo zasadanie
podľa určeného programu.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku 2019
Vyhodnotenie šport. činnosti v roku 2019
Prihlášky a registrácie pre rok 2020, nasadenie družstiev v roku 2020
Termínový kalendár súťaží pre rok 2020
Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2020
Plán práce na rok 2020
Rôzne
Záver

1. Otvorenie a voľba členov komisií
Zasadnutie otvoril vedúci sekcie M.Leibiczer a predniesol návrh programu, ktorí
prítomní zástupcovia schválili.
2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku 2019
Sekcia splnila v roku 2019 úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce na rok 2019 a z prijatých
uznesení z výročného zasadnutia sekcie
3. Vyhodnotenie činnosti sekcie v roku 2019
Správu o činnosti predniesol M.Leibiczer. V uplynulom období sekcia pracovala v zložení:
Ing. Michal Leibiczer (vedúci), Ing. Peter Tomko, Ing. Vladimír Ligda ml., Štefan Mlynarčík,
Jozef Gajdoš. Predseda sekcie v správe zhodnotil priebeh súťaží 1.ligy, 2. ligy, MSR 2019.
Všetky súťaže prebehli bez väčších problémov a poďakoval organizáciám za ich
usporiadanie. Predniesol aj správu o výsledkoch reprezentácie sekcie LRU – MUCHA na MS
v Tasmánii a ME v Čiernej Hore za rok 2019. Upozornil na výrazne nízky počet juniorov 9
zapojených v pretekárskej činnosti v roku 2019 a vyzval prítomných na proaktívny prístup pri
získavaní nových detí a juniorov na pretekanie.
4. Prihlášky a registrácie pre rok 2020, nasadenie družstiev v roku 2020
Vedúci sekcie ďalej oboznámil prítomných s počtom družstiev prihlásených do jednotlivých
súťaží v prvej a druhej lige. Do 1. ligy sa prihlásilo 12 a do druhej ligy 12 družstiev
a divíziách A 9 a B 11 družstiev. Je to znova výrazne najviac zo všetkých sekcií.
5. Termínový kalendár a súťaže pre rok 2020
Vedúci sekcie oboznámil prítomných s návrhom termínového kalendára. Návrh bol
pripomienkovaný a odsúhlasený konečný termínový kalendár, ktorý bude zverejnený na webe
LRUMUCHA.SK.

6. Plán prípravy a vyhodnotenie štátnej reprezentácie
Plán prípravy predniesol Ing. Hríbik, s tým že A reprezentácia je v zložení:
Zdenko Nemčík, Vladimír Ligda ml. Igor Hríbik, Kristián Šveda a Martin Klaučo
a B reprezentácia je v zložení:
Štefan Kováč, Roman Telúch, Marek Šichta, Anton Hroš, Jozef Jankovič a náhradník Lukáš
Horský.
Stále pretrváva nezáujem pri juniorskej reprezentácii.
7. Plán práce na rok 2020
Po prestávke vedúci sekcie M. Leibiczer predniesol plán práce na rok 2020 prednesený
vedúcim sekcie prítomní účastníci jednohlasne schválili.
8. Rôzne a diskusia
Ďalej sa prejednávali návrhy sekcie a organizácií na zmeny a doplnenie pravidiel LRUmucha. Modifikácie pravidiel sú popísané nižšie, boli schválené s tým, že majú byť
zakomponované do pravidiel a platné pre sezónu 2020 a nasledujúce.
9. Záver
Na záver zasadania vedúci starej sekcie M. Leibiczer zhrnul schválené výsledky zasadania a
poďakoval delegátom za konštruktívny prínos.

Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov LRU – mucha
konaného 25.1. 2020 v Žiline.
Rozšírené zasadnutie sekcie berie na vedomie :
1.
2.
3.
4.

správu o činnosti sekcie LRU- mucha za rok 2019
správu o činnosti a účasti z MS seniorov 2019 v Tasmánii
správu o účasti seniorov na ME seniorov 2019 v Čiernej Hore
nasadenie družstiev LRU- mucha pre rok 2020

Doporučuje :
1. termínový kalendár súťaží družstiev a jednotlivcov v LRU- mucha na rok 2020
2. návrh garantov Rady SRZ a hlavných rozhodcov na jednotlivé súťaže družstiev
a jednotlivcov na rok 2020 pre jednať so sekciou rozhodcov a uzatvoriť na zasadaní
sekcie
3. účasť reprezentácie seniorov A na MS v LRU- mucha vo Fínsku za podmienok
stanovených Radou SRZ.
4. účasť reprezentácie seniorov na ME v LRU- mucha v Nórsku samofinancovaním
5. zvážiť účasť reprezentácie juniorov na MS v LRU- mucha v Bosne a Hercegovine a po
prehodnotení kvality družstva a určení rozpočtu na jednotlivé sekcie pre rok 2020.
6. Organizáciám, ktoré chcú usporiadať preteky na vodnej nádrži Dedinky a
vyrovnávacej vodnej nádrži Bešenová, aby zaslali žiadosť na Radu SRZ.
7. všetkým registrovaným pretekárom v družstvách LRU-mucha, aby uhradili poplatok
za registráciu do SZŠČ vo výške 5 Euro na bankový účet: VÚB banka IBAN: SK55
0200 0000 0041 0357 4451variabilný symbol 6321 a to do konca februára daného
roku.

8. vypracovať návrh a zmedializovať juniorov v časopise Slovenský rybár

Ukladá sekcii :
1. zapracovať návrhy zmeny pravidiel a zverejniť na webe LRU - MUCHA.
2. kontrolovať pri schvaľovaní propozícií, či organizátori udávajú aj kontakty na dôležité
osoby v pretekoch (rozhodca, garant, riaditeľ...)
3. proaktívne pracovať na zvýšení počtu juniorov súťažiacich v LRU – MUCHA

Schvaľuje :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

plán práce sekcie na rok 2020
prevádzkovanie stránky www.lrumucha.sk pre pretekárov a športových priaznivcov
rebríček pretekárov RSM za rok 2019
zabezpečiť postih družstiev (manipulačný poplatok vo výške štartovného) družstvám,
ktoré včas nedoručia prihlášku na súťaž v termíne. Po zahájení rozšíreného zasadania
LRU-mucha už nebude možné družstvo zaregistrovať.
pre započítanie zahraničných pretekov do rebríčka RSM je povinnosť zaslať na sekciu
LRU - MUCHA výsledky najneskôr do mesiaca po konaní daných pretekov.
pre zarátanie zahraničných pretekov do bodovania RSM, sa musí pretekov zúčastniť
min. 50 pretekárov
modifikáciu pravidiel LRU-M, ktorá bude zakomponovaná do pravidiel LRU-mucha
a platná už pre sezónu 2020
štartovné –strop na štartovný poplatok na pohárové preteky navýšil na maximálne 15€
na jednodňové preteky a 25 € na dvojdňové preteky s platnosťou od ročníka 2020
O regulárnosti stavu súťažnej trate počas pretekov pri dlhodobých postupových
súťažiach za účelom zrušenie, preloženia resp. prerušenia pretekov ma právo
rozhodovať
hlasovaním
hl.
rozhodca,
garant,
riaditeľ
pretekov
a jednotlivý zástupcovia (spravidla vedúci) všetkých zúčastnených družstiev.
V prípade rovností hlasov má rozhodujúci hlas hlavný rozhodca

Zapracovať návrhy zmeny pravidiel a zverejniť:
2.1 Súťaž družstiev-Tímy z jednej organizácie si nemôžu navzájom rozhodovať na
dlhodobých postupových súťažiach
- jeden víkend v Júni je rezervovaný pre náhradný termín jarného kola dlhodobo
postupových súťaží
5. Rebríček slovenských muškárov-Do RSM sa započítavajú 4 najlepšie výsledky z riečnych
pretekov 2 najlepšie výsledky z jazerných pretekov a lepší výsledok z dlhodobých
postupových súťaží
7.1.1.Pretekárska trať

-Pri jazerných pretekoch z lodiek určuje komandovanie lode jeho vylosované číslo –začína
pretekár s nepárnym číslom
-Pri jazerných pretekoch z brehu sa na označovanie hraníc krajných pretekárskych úsekov
používajú pásky (kvôli lepšej vizuálnej kontrole hranice pretekárskeho úseku pre rozhodcu)

7.1.4. Nástavec
-Bočné nadväzce, na ktorých nie sú priviazane mušky sú zakázané. Ak dôjde počas
zdolávania ryby k odtrhnutiu bočnej mušky (dubleta / tripleta), zostávajúca časť nadväzca je
považovaná za regulárnu a teda zdolaná ryba môže byt predložená na meranie
7.1.5.Mušky
-Silikónový/gumený materiál lisovaný ani vytláčaný presahujúci úroveň oblúčika/očka háčika
nie je povolený (squirmy) s výnimkou vytlačených tenkých gumených imitácii nožičiek do
hrúbky 0,53mm (meria sa zárezom v medzinárodnej mierke na kontrolu min. priemeru
pretekárskej šnúry)

