
Zápisnica z výročného zasadnutia LRU – prívlač
zo dňa 25.1. 2020 v Piešťanoch

Prítomní: 
- podľa prezenčnej listiny 
- členovia sekcie LRU prívlač - V. Tešický, R. Hatala,  J. Sámela, R. Crkoň 
 - za komisiu rozhodcov – G. Hupková, P. Kubiš
- M. Varchula  - ospravedlnený

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
     6. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2020
     7. Aktualizácie predpisov
     8. Plán práce na rok 2020
     9. Rôzne
    10. Uznesenie, záver 

1.  Otvorenie  a voľba členov komisií
  1. Zasadnutie otvoril  predseda športového odboru  PhDr. Sámela a predniesol návrh
programu, ktorí prítomní zástupcovia schválili. 

Prítomní zástupcovia schválili zloženie mandátovej a návrhovej komisie v zložení: 
Mandátová komisia – Crkoň /predseda/, Kadlec, Nič  
Za:  12                     Zdržal sa: 1             Proti: 0
Návrhová  - Svetlík/predseda/,  Těšický  , Hirjak 
Za:  12                     Zdržal sa: 1             Proti: 0
Predseda mandátovej komisie informoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných
13 zástupcov z 20 s hlasovacím právom.
 
2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2019 
Športový odbor splnil v roku 2019 úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce na rok 2019
a z prijatých uznesení z výročného zasadnutia sekcie. Práca s mládežou – sústredenie
sa nepodarilo uskutočniť z finančných dôvodov.

3. Vyhodnotenie činnosti športového odboru v roku 2019 
Správu o činnosti predniesol Jaroslav Sámela .  V uplynulom období športový odbor
pracoval v zložení: J. Sámela, V. Těšický, R. Hatala, M. Varchula, R. Crkoň . Predseda
športového  odboru  v  správe  zhodnotil  priebeh súťaží  1.ligy,  2.  ligy,  MMSR 2019
a prácu s juniormi a mládežou. Na zasadnutí boli ocenení 3 najlepší pretekári  za celý
rok 2019 jednotlivých súťaží.  Všetky súťaže prebehli bez väčších problémov aj  keď
v niektorých  prípadoch  sa  museli  preteky  presunúť  na  náhradnú  trať  a termín.  P.
Sámela poďakoval  organizáciám  za  ich  usporiadanie.  V závere  vyzdvihol  výborné
2.miesto našej reprezentácie na MS a 3. miesto P. Horňáka v jednotlivcoch.



 
 4. Prihlášky a registrácie pre rok 2020, nasadenie družstiev v roku 2020
 Predseda  športového  odboru   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  8  družstiev.  Juniorské  súťaže  budú  prebiehať  ako   Majstrovstvá
Slovenska  jednotlivcov  s medzinárodnou  účasťou  a budú  doplnené  pohárovými
pretekmi. 

5. Termínový kalendár a súťaže pre rok 2020 
  Predseda  športového  odboru  oboznámil  prítomných  s  návrhom  termínového
kalendára.  Vzhľadom  na  to,  že  niektorí  organizátori  dlhšiu  dobu,  resp.  vôbec,
neorganizovali  žiadne  preteky,  boli  niektoré  preteky  určené  sekciou  a poverené
družstvá budú povinné preteky zorganizovať. 

6. Plán prípravy a vyhodnotenie štátnej reprezentácie 
Správu predniesol tréner štátnej reprezentácie Vlastimil Těšický . Vyzdvihol 2. miesto
na  majstrovstvách  sveta  družstiev,  nakoľko  konkurencia  je  silná  a  vyrovnaná.
V jednotlivcoch bol Peter Horňák na 3. Mieste. Zhodnotil aj dobré výsledky na ďalších
medzinárodných  podujatiach.  Vysoko  ocenil  spoluprácu  všetkých  zúčastnených  na
MS  ( sprievodný tím), ktorí cestovali na MS na vlastné náklady a pomohli pretekárom
k dobrým výsledkom.  Plán prípravy štátnej reprezentácie na rok 2020 predložil Vl.
Těšický.  O výsledkoch a plánoch prípravy juniorov informoval nový tréner juniorov J.
Václavík. Definitívne termíny sústredení  a plán práce s reprezentáciou  budú určené
dodatočne. 

7. Aktualizácia predpisov
1. Každé pohárové preteky na stojatej vode budú bodované systémom 30 - 27-

24 – 21 – 18 – 15 – 12 – 9 – 6 – 3.

Hlasovanie: Za 13 Proti: 0 Zdržal sa: 0

2. Každé pohárové preteky na tečúcej vode budú bodované systémom 50 – 47 –
44 – 41 – 38 – 35 – 32 – 29 – 26 – 23 – 20 – 17 – 14 – 11 – 8 – 5 – 2. 

Hlasovanie: Za 13 Proti: 0 Zdržal sa: 0

3. Na to, aby boli pohárové preteky považované za bodované, stačí aby sa ich
zúčastnil  minimálny  počet  30  pretekárov  z 1.  alebo 2.  ligy,  pričom  takýto
pretekár  musí  mať  zaplatené  členské  a byť  zapísaný  na  súpiske  družstva
minimálne 14 dní pred konaním pretekov. 

Hlasovanie: Za 12 Proti: 1 Zdržal sa: 0

4. Medzi nebodované ryby sa dopĺňa čerebľa pestrá.

Hlasovanie: Za 13 Proti: 0 Zdržal sa: 0

5. Organizátor  pohárových  pretekov  je  povinný  garantovať  registrovaným
pretekárom  minimálne  35  miest  na  štartovacej  listine  a to  do  termínu
stanovenom organizátorom pretekov uvedenom v propozíciách.

Hlasovanie: Za 13 Proti: 0 Zdržal sa: 0



6. Preteky 1.ligy, 2. ligy,  divízie, MSR a pohárové preteky je možné absolvovať
systémom  Majstrovstiev  sveta.  Tieto  preteky  sa  riadia  osobitnými
propozíciami vypracovanými v zmysle pravidiel Majstrovstiev sveta.

Hlasovanie: Za 13 Proti: 0 Zdržal sa: 0

7.  Na pretekoch 1.ligy, 2. ligy, divízie, MSR môže usporiadateľ vyberať poplatok
na zarybnenie. Výška poplatku musí byť uvedená k propozíciám k pretekom.

Hlasovanie: Za 13 Proti: 0 Zdržal sa: 0

8. Plán práce na rok 2020 
Plán práce na rok 2020 prednesený vedúcim športového odboru  prítomní účastníci
jednohlasne schválili. Oboznámil tiež prítomných s čerpaním rozpočtu sekcie LRU -
prívlač v roku 2019 a návrhom rozpočtu na rok 2020. 

1. Schválenie plánu práce na rok 2020.

Hlasovanie:  Za 13 Proti: 0 Zdržal sa: 0

 
9. Rôzne a diskusia 
V diskusii odzneli nasledovné vyjadrenia:
-  L.  Svetlík  –  v propozíciách  uvádzať  rovnaké  podmienky  pre  všetkých  /napr.
brodenie/
- J. Sámela – informoval o podmienkach  čerpania príspevku z Ministerstva školstva
- v diskusii sa zúčastnení vyjadrovali k navrhovaným zmenám v predpisoch a požiadali
o navýšenie štartovného za družstvo v ďalšom roku v súčinnosti s ostatnými odbormi
( zároveň aj o zvýšenie odmeny pre organizáciu SRZ, ktorá preteky usporiada)

10. Záver
Na  záver  predseda  športového  odboru  poďakoval  všetkým  za  účasť  a  ukončil
zasadnutie. 
 
V Piešťanoch dňa 25.1.2020. 

Zapísal :             PhDr. Jaroslav Sámela, PhD. 
     predseda športového odboru LRU-PR



Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov LRU – prívlač konaného  25.1. 2020 v 
Piešťanoch

A. Berie na vedomie
- vyhodnotenie športovej činnosti za rok 2019
- správu o činnosti sekcie za rok 2019 
- správu reprezentačného trénera o dosiahnutých výsledkoch   reprezentantov v roku 
2019
- čerpanie finančných prostriedkov v roku 2019

B. Schvaľuje 
- plán práce športového odboru na rok 2020
- predbežný termínových kalendár postupových súťaží pre rok 2020
- návrh členov reprezentácie pre rok 2020
- aktualizáciu športových predpisov

C. Ukladá
- zabezpečiť usporiadanie postupových súťaží podľa TK 
- zabezpečiť usporiadanie M SR
- všetkým pretekárom dôsledne dodržiavať schválené predpisy pre športovú činnosť 
a zapracovať odsúhlasené zmeny
- zodpovedne pristupovať k jednotlivým pretekom a rozhodovaniu na nich
- zabezpečiť zasadnutie športového odboru podľa potreby – min. 4x v priebehu roka

zapísal: (doplniť meno zapisovateľa a jeho podpis)
kontroloval: (doplniť meno vedúceho športového odboru a jeho podpis)
Tieto údaje by mali byť v každej zápisnici.
Súčasťou zápisnice je aj prezenčná listina.


