
Stručný obsah správy Prezídia FIPSed, týkajúci sa športových odborov SZŠR 

 

Doteraz prijaté rozhodnutia zaznamenali veľa súhlasov a, samozrejme, niektoré opačné reakcie, 

väčšina z riadiaceho výboru FIPSed bola za prijatie nasledovných opatrení v súvislosti s MS, 

ME: 

 

a) MS v LRU – prívlač z brehu  - Portugalsko 25. a 26. apríla 

- V roku 2020 bol šampionát zrušený a odložený na budúci rok, miesto konania patrí tej istej 

federácii za predpokladu, že sa dohodne na organizácii budúci rok; inak budú majstrovstvá 

pridelené Bulharsku podľa kalendára 2021; 

 

b) MS klubov v LRU - feeder - Bulharsko 30. a 31. mája  

Majstrovstvá sa prekladajú na 24. a 25. októbra, čím sa potvrdzuje organizácia MS v  Bulharsku 

v Plovdive pri veslárskom kanáli; 

 

c) MS klubov v LRU - plávaná - Srbsko 27. a 28. júna  

Majstrovstvá sú zrušené alebo odložené do nového stanoveného termínu. V prípade, že by sa 

MS mohli konať, budú sa konať pod pôvodnou federáciou a budú na rovnakom mieste. V 

prípade, že Majstrovstvá budú zrušené a odložené až na budúci rok, bude oslovená pôvodná 

federácia, ak bude súhlasiť, usporiadajú sa MS tam, inak majstrovstvá budú pridelené Belgicku 

podľa kalendára 2021; 

 

d) MS národov v LRU - feeder - Francúzsko 11. a 12. júla  

Majstrovstvá sú zrušené alebo odložené do nového stanoveného termínu, krajiny, mesta 

a miesta konania, v prípade, že ich ešte bude šanca usporiadať.  V prípade, že Majstrovstvá 

budú zrušené a odložené až na budúci rok, bude oslovená pôvodná federácia, ak bude súhlasiť, 

usporiadajú sa MS tam, inak majstrovstvá budú pridelené Ukrajine, podľa kalendára 2021; 

 

e) Majstrovstvá Európy v LRU - plávaná - Portugalsko 25. a 26. júla  

Majstrovstvá boli zrušené a odložené na budúci rok, bude oslovená pôvodná federácia, ak bude 

súhlasiť, usporiadajú sa MS tam, inak majstrovstvá budú pridelené Maďarsku, podľa kalendára 

2021; 

 

f) Majstrovstvá sveta v LRU - plávaná U15 - U20 a U25 - 8. a 9. augusta  

Do roku 2020 bol šampionát zrušený a odložený na budúci rok. bude oslovená pôvodná 

federácia, ak bude súhlasiť, usporiadajú sa MS tam, inak majstrovstvá budú pridelené 

Slovinsku, podľa kalendára 2021; 

 

Prezídium FIPSed sa zaoberalo aj otázkou vekových obmedzení pre mládež, nakoľko v realite  

sa môže stať, že pretekár, ktorý bol vybraný na účasť na Majstrovstvá sveta (U15 - U20 alebo 

U25) v roku 2020, v roku 2021 už nebude spĺňať vekové podmienky. 

 

Pre mladého reprezentanta to môže byť veľkým sklamaním a na druhej strane, niektoré malé 

federácie môžu mať problémy nahradiť tohto rybára iným. Z týchto dôvodov v roku 2021 sa 

MS mládeže (U15 - U20 - U25) budú môcť zúčastniť pretekári, ktorí splnili vekové podmienky 

pre rok 2020. 

 

Pokiaľ ide o ďalšie majstrovstvá v kalendári do roku 2020, Prezídium  FIPSed rozhodlo, že 

zatiaľ sa tieto nerušia a vyhradzuje si právo prijať ďalšie rozhodnutia v prípade, že pandemická 

situácia spôsobená koronavírusom ešte neskončí. 



 

Z tohto dôvodu si Prezídium FIPSed vyhradzuje právo 15. mája vydať ďalšie úradné 

vyhlásenie týkajúce sa konania nasledujúcich podujatí: 

 

a) Majstrovstvá sveta žien v LRU - plávaná - Holandsko 22. a 23. augusta - 

Almere na Lage Vaart; 

 

b) Majstrovstvá sveta národov v LRU – pávaná  - Taliansko 12. a 13. septembra - Peschiera 

del Garda na rieke Mincio; 

 

c) Majstrovstvá sveta klubov v LRU – feeder  - Bulharsko 24. a 25. októbra - Plovdiv  

 

d) Majstrovstvá sveta Method feeder - Maďarsko 7. a 8. novembra; 
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