
Zápisnica z výročného zasadnutia LRU – feeder a method feeder 
konaného dňa 28.1.2023 v Žiline 

 
Prítomní: 
podľa prezenčnej listiny – členovia ŠO , zástupcovia prvej a druhej ligy LRU-F, divízie A, divízie B 
LRU-F a method prvej a druhej ligy   
za komisiu rozhodcov – P. Kubiš, T. Petruš 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
2. Voľba mandátnej, volebnej a návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku 2022 
4.Vyhodnotenie športovej činnosti v roku 2022 
5. Prihlášky a registrácie pre rok 2023, nasadenie družstiev v roku 2023 
6. Termínový kalendár súťaží pre rok 2023  
7. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2023 
8. Aktualizácia predpisov  
9.Členský a štartovný poplatok do SZŠR pre rok 2023 
10. Plán práce na rok 2023 
11.Voľba členov výboru ŠO pre roky 2023-2026 
12.Voľba delegátov na Konferenciu 2023 
13. Rôzne 
14.Uznesenia,záver 
 
1. Otvorenie  
 
Zasadnutie otvoril vedúci odboru J. Lantaj, privítal účastníkov a predniesol návrh programu. 
Požiadal o doplnenie programu členmi zasadnutia – zúčastnení nepodali návrh na doplnenie 
programu zasadnutia. Následne boli odprezentované boli počty platných hlasovacích lístkov 
zástupcov pre všetky postupové súťaže a spoločné hlasovania. Na základe počtu účastných 
zástupcov bolo skonštatované , že zasadnutie je uznášaniaschopné. Zo zasadnutia sa vyhotovil 
zvukový záznam pre účely zápisnice, zapisovateľom bol stanovený J. Lantaj a overovateľmi 
zápisnice členovia odboru M. Melichár a Ľ.Scheibenreif. 
 
2. Voľba mandátnej, volebnej a návrhovej komisie 
 
Na základe voľby boli zvolení predsedovia a členovia jednotlivých komisií z radov členov odboru 
a prítomných zástupcov 
Predseda mandátovej komisie p. Melichár 
Predseda volebnej komisie p. T.Petruš 
Predseda návrhovej p. J.Lantaj 
 
 



3. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku 2022  
 
Odbor LRU-F a MF splnil v roku 2022 všetky stanovené úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce na 
rok 2022 z výročného zasadnutia odboru. Účastníci zasadnutia boli oboznámení s konkrétnymi 
úlohami a ich plnením. 
 
4. Vyhodnotenie športovej činnosti  v roku 2022 
 
Správu o športovej činnosti predniesol vedúci odboru a členovia , zhodnotili podnety a postrehy 
ktoré zaznamenali na súťažiach, kde sa zúčastnili vo funkcii garantov. Odprezentovala sa aj účasť 
na medzinárodných podujatiach. 

 
5. Prihlášky a registrácie pre rok 2023, nasadenie družstiev v roku 2023 
 
Vedúci odboru oboznámil prítomných s počtom družstiev prihlásených do jednotlivých súťaží, 
prvej a druhej ligy, divízie a method ligy.  
Prvá liga v plnom počte 12 družstiev, druhá liga v počte 11 družstiev, divízia západ 6 družstiev, 
divízia východ 7 družstiev, 1.liga method plný počet 12 družstiev, 2.liga method plný počet 12 
družstiev. Pre družstvá prihlásené v method lige sa skončilo prechodné obdobie a budú súťažiť 
v 4 člennom zložení. 
V prípade 2.ligy LRU-F sa na základe písomnej žiadosti družstvo Abramis B odhlásilo zo súťaže 
pre nedostatočný počet členov družstva pre štart v súťaži. Na základe neskoršieho šetrenia a 
zistenia je preukázané, že do súťaže sa prihlasovali s potrebným počtom pretekárov (4) a preto 
bola prihláška družstva do tejto súťaže prijatá ako platná.  
V prípade zotrvania družstva D. Streda B v súťaži 2.liga LRU-F ,ktoré bolo ponechané v súťaži 
2.liga na doplnenie súťaže z 11. zostupujúceho miesta, bol vznesený protest zo strany zástupcu 
družstva Košice F p. Hirjaka. Po prehodnotení platných pravidiel bolo zistené, že platné pravidlá 
jasne nedefinujú doplnenie družstiev z nižšej do vyššej súťaže v prípade odstúpenia, alebo 
nezáujmu družstiev o štart vo vyššej súťaži. Po diskusii bolo odsúhlasené pravidlo, ktoré má 
jednoznačne definovať právo postupu z nižšej súťaže do vyššej, ktoré sa odprezentovalo 
a odsúhlasilo v bode Aktualizácia predpisov. Toto pravidlo však podlieha aj schváleniu VV SZŠR 
a bude odprezentované na najbližšom zasadnutí VV SZŠR novým vedúcim odboru. Po jeho 
schválení nadobúda platnosť od ročníka 2024. 
 
6. Termínový kalendár a súťaže pre rok 2023 
 
Pred tvorbou termínového kalendára zaradil vedúci odboru J. Lantaj prezentáciu a hlasovanie za 
návrh a vypracovanú úlohu z rozšíreného zasadnutia 2022 o povinnom tréningu pre súťaž 1.liga 
LRU-F. Po doplnení, úpravách na základe podnetov prítomných delegátov a jednotlivom 
hlasovaní bolo prijaté pravidlo a podmienky pre povinný tréning s platnosťou pre 1.ligu od 
ročníka 2023, pre 2.ligu a divízie od ročníka 2024. Odsúhlasené len pre súťaže LRU-F. Znenie 
a výklad zaradené v bode Aktualizácia predpisov. 
Pri tvorbe termínového kalendára Ľ. Scheibenreif oboznámil prítomných s návrhmi na 
zorganizovanie pretekov, ktoré boli predložené do stanoveného termínu na základe zverejnenej 
výzvy. Pri prezentácii návrhov boli prítomní zástupcovia oboznámení s informáciami a 



podmienkami tréningu pri revíroch, na ktorých ešte neboli usporiadané súťaže. Na základe 
zaslaných návrhov prebehlo oboznámenie termínov a jednotlivé hlasovanie. Hlasovanie 
prebehlo len pri návrhoch a termínoch, ktoré boli navrhnuté v počte dva a viac návrhov.  
Na základe hlasovania poverených zástupcov boli odsúhlasené nasledovné návrhy a termíny: 
 
Prvá liga feeder 
 
1.kolo 12-14 máj  VN Zadný Šúr(Pezinok) usporiadateľ N.Zámky  
2.kolo 09-11 jún    rieka Morava- Skalica usporiadateľ N.Zámky 
3.kolo 22-24 september Hričovský kanál(Bytča) usporiadateľ  N.Zámky 
 
Druhá liga feeder 
 
1.kolo 19-21 máj VN Nováky usporiadateľ Žiar n. Hronom 
2.kolo 15-17 september Hričovský kanál(Bytča) usporiadateľ Bratislava I 
3.kolo 06-08 október VN Zadný Šúr(Pezinok) usporiadateľ Bratislava I 
 
Divízia feeder západná oblasť  
 
1.kolo 26-28 máj súkromný revír Búč usporiadateľ Marcelová A 
2.kolo 08-10 september Hron( Želiezovce) usporiadateľ Želiezovce 
 
 
Divízia feeder východná oblasť 
 
1.kolo 12-14 máj VN Zemplínska Šírava usporiadateľ Košice B 
2.kolo 08-10 september Hornád (Košice) usporiadateľ Košice F 
 
MSR feeder: 31 august -3 september VD Žilina usporiadateľ D. Lužná 
 
 
Liga juniorov feeder 
 
1.kolo západ 16-18 jún VN Pusté Sady (Sereď) usporiadateľ Sereď 
1.kolo východ 02-04 jún Hornád (Košice) usporiadateľ Košice F 
2.kolo západ + východ 18-20 august – revír bude upresnený 
 
MS Juniorov feeder: 23-25 jún – revír bude upresnený 
 
1.liga method feeder 
 
1.kolo 22-23 apríl  OR Starý Les (Galanta) usporiadateľ Galanta 
2.kolo 23-25 jún  VN Nováky(Prievidza) usporiadateľ D.Streda C 
3.kolo 30 september -1 október Dolný Bar (D.Streda) usporiadateľ D.Streda F 
 



2.liga method feeder 
 
1.kolo 22-23 apríl Dolný Bar (D.Streda) usporiadateľ D.Streda B 
2.kolo 24-25 jún  VN Sĺňava( Piešťany) usporiadateľ T.Teplice  
3.kolo 7-8 október Dolný Bar (D.Streda) usporiadateľ D.Streda B 
 
MSR method feeder: 25-27 august VN Sĺňava (Piešťany) usporiadateľ Hlohovec 
 
Termínový kalendár tvorí samostatnú prílohu. 
 
7. Plán prípravy štátnej reprezentácie 
J. Lantaj predniesol zoznam družstiev, ktoré potvrdili účasť podľa schváleného kľúča výberu 
reprezentácie. 
Majstrovstvá sveta klubov (Írsko) – Bratislava V – Abramis A  
Majstrovstvá sveta národov (Srbsko) – Nové Zámky Marosmix 
Majstrovstvá sveta národov method (Španielsko)- oslovenie v dostatočnom časovom termíne  
víťazné družstvo rebríčka ,podľa schváleného postupu a na základe možného počtu štartujúcich 
družstiev pre tieto MS. 
 
7. Aktualizácia predpisov  
 
Na základe návrhov , diskusie a schvaľovania hlasovaním boli prijaté nasledovné úpravy 
a doplnenie pravidiel: 
 
LRU-F 
 
Súťažné pravidlá Bod 6. Pretekárska trať 

doplnenie- 

povinný tréning  

Pretekárska trať musí byť organizátorom pripravená na vykonanie povinného tréningu deň pred 
oficiálnymi pretekmi do 08:00 hod. 
Trať bude rozdelená na 12 tréningových úsekov. Tréningový úsek musí byť zhodný s dĺžkou a 
miestom pretekárskej trate. Každý úsek je určený pre jedno družstvo. Tento úsek (tréningový 
box) bude vyžrebovaný pred začiatkom tréningu v čase určenom propozíciami za prítomnosti 
garanta, rozhodcu pretekov, alebo osoby na to určenej.  
Každé družstvo má za povinnosť aktívnu účasť na povinnom tréningu minimálne dvoch členov 
družstva zo súpisky družstva a je povinné zabezpečiť v čase povinného tréningu určeného 
propozíciami (spravidla od 10.00 – 15,00 hod) rovnomerné vnadenie vo vyžrebovanom boxe. 
Na miestach v tréningovom boxe kde nebudú prítomní členovia družstva je povinné zakŕmiť 
množstvom minimálne 50% maximálneho možného množstva vnadiacej zmesi, t. j. 50% z 12 
litrov = 6 litrov. Vnadiaca zmes na týchto miestach môže byť dopravená do vody pomocou 
kŕmneho košíka, praku alebo rukou na vzdialenosť minimálne 15 metrov, v poslednej hodine 
tréningového procesu ( spravidla medzi 14-15 hod), za prítomnosti dozoru garanta alebo 
rozhodcu, prípadne osoby na to určenej, ktorá skontroluje množstvo, vzdialenosť a použitie 



vnadiacej zmesi. Na miestach v tréningovom boxe kde budú aktívne prítomní členovia družstva 
je množstvo návnad a vzdialenosť ľubovoľná. V prípade neodôvodnenej neúčasti (rozhodne 
rozhodcovská komisia),alebo účasti menej ako dvoch pretekárov družstva na povinnom tréningu 
bude družstvo sankcionované trestnými bodmi za každého neprítomného pretekára plus 1 bod 
do celkového súčtu hodnotenia pretekov. V prípade neúčasti celého družstva na tréningovom 
procese je určený poplatok vo výške 100,- eur slovom sto eur k rukám usporiadateľa, ktorý tieto 
prostriedky použije na zakŕmenie neobsadených miest podľa daných kritérií .V prípade 
neuhradenia určeného poplatku nebude družstvo pripustené do ďalších postupových súťaží 
aktuálneho resp. nasledujúceho ročníka. Po ukončení povinného tréningu až do začiatku 
pretekov, ako aj v čase medzi pretekmi príslušného kola, je priestor pretekárskej trate pre 
pretekárov uzatvorený. Pre preteky 2.ligy a divízie je v ročníku 2023 oficiálny tréning nepovinný a 
vykonáva sa deň pred pretekmi v čase, mieste a spôsobom určeným propozíciami. Od ročníka 
2024 je povinný tréning pre všetky súťaže LRU-F. 
 
Súťažné pravidlá Bod 12. Vnadenie 

úprava-  

Množstvo zemných červov ( hnoják, dendrobena) je limitované na 0,5 l nástraha musí byť 

predkladaná na kontrolu v neporušenom stave ( neposekaná nekrájaná). Túto nástrahu je možné 

predkladať ku kontrole aj vo viacerých merných nádobách (napr.2x 0,25l), maximálne však do 

limitovaného množstva 0,5l. Ako nástraha na háčik môže byť použitý aj partikel , ktorý je v rámci 

povoleného maximálneho limitu vnadiacej zmesi. Z partiklu je dovolené používať iba nástrahy 

prirodzeného rastlinného pôvodu v prirodzenej forme ako je kukurica, konope, hrach, pšenica 

a pod. Je zakázané používať výrobky, ktoré sú živočíšneho alebo iného neprirodzeného pôvodu 

ako sú syr, mäsové výrobky a iné, ktoré nespadajú do parametrov uvedených dovolených 

nástrah. 

 

Súťažné pravidlá Bod 3.1.Dlhodobé štátne postupové súťaže 

Doplnenie a úprava-  

V prípade neprihlásenia sa družstva do súťaže na ďalší rok, alebo nezáujmu družstva o postup do 

vyššej súťaže postupuje ďalšie družstvo z nižšej súťaže ( 2.liga, divízia) až do naplnenia 

maximálneho počtu družstiev pre danú súťaž, podľa dosiahnutého najlepšieho celkového poradia 

v súťažnom ročníku. V prípade viacerých súťaží (divízia východ, západ, stred) podľa kritéria 

dosiahnutých celkových bodov v ročníku, v prípade rovnosti týchto bodov viacerých družstiev 

ďalšie kritérium je dosiahnutý najväčší súčet  CIPS bodov v ročníku. 

 

Bod 14.Udica a montáž 

Doplnenie a úprava-  

Dĺžka nadväzca pri nahadzovaní aj pri love je minimálne 50 cm od spodnej časti košíka po háčik 

vrátene power gumy ak je použitá. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom skracovať náväzec,  

zatláčanie háčika do košíka, omotávanie náväzca okolo košíka príp, skracovať dĺžku náväzca 

iným spôsobom. 



LRU-MF 

Bod 12. Vnadenie 

Doplnenie a úprava-  

Medzi živú nástrahu sa rátajú larvy múch, kukly, zemné červy ( hnoják, dendrobena), múčne 

červy. Použitie patentky je zakázané. 

Veľkosť použitých peliet a boilí na háčik nie je limitovaná. Tieto však nemôžu byť použité do 

kŕmnej zmesi a nie je dovolené s nimi vnadiť. 

Je zakázané používať pasty, chlebové výrobky, mäsové výrobky. 

Bod 14. Udica a montáž 

Na kŕmnej udici je dovolené použiť šokový náväzec zo šnúrového materiálu. 

Počas lovenia sú povolené požívať len in-line method košíky s plochým dnom, hybrid košíky, 

peletové košíky cez ktoré prechádza kmeňový vlasec. Je zakázané použitie košíkov s elastickou 

gumou. (viď nákres prevzaté z Fipsed) 

V 1 rade povolené varianty method košíkov, v 2-4 rade nedovolené varianty method košíkov 

 
 



9. Členský poplatok do SZŠR pre rok 2023-informácia 
 
Vedúci odboru predniesol informáciu o formách platby členského príspevku do SZŠR za rok 2023 
na základe informácií od p. Weismanovej zo sekretariátu SZŠR. Ideálna je forma bankového 
prevodu za všetkých členov zo súpisky družstva, za každého člena 5,-eur s informáciou pre 
prijímateľa s názvom družstva. V prípade účasti v súťaži feeder a method feeder sa platí 
príspevok za člena len 1x.  
 
10. Plán práce pre rok 2023 
 
Plán práce na rok 2023 prednesený vedúcim odboru a prítomnými účastníkmi schválený. 
 

a) Spracované modifikácie pravidiel LRU – F a MF zaslať komisii rozhodcov do 15.2 
b) Zverejnenie zápisnice z výročného zasadnutia a termínového kalendára pre rok 2023  
c) Návrh a oslovenie garantov jednotlivých kôl postupových súťaží do 15.03.2022 
d) Organizácia postupových súťaží a MSR pre všetky kategórie 

 
V rámci plánu práce predniesol vedúci ŠO J.Lantaj aktuálny zostatok finančného rozpočtu pre ŠO 
LRU-F/MF a jeho čerpanie v roku 2022. 
 
11. Voľba členov výboru ŠO pre roky 2023-2026 
 
Na základe návrhov zástupcov a platného hlasovania boli právoplatne zvolení nasledovní 
členovia ŠO pre roky 2023-2026: 
Ján Beniš 
Jozef Vígh 
Miroslava Pavelková 
Peter Chandoga 
Matej Buchan 
 
Náhradníci v poradí: 
Róbert Molnár 
Peter Hrubjak 
Štefan Jusinko 
 
z uvedených zvolených zástupcov si nový členovia ŠO zvolili za svojho vedúceho odboru LRU-
F/MF p. Miroslavu Pavelkovú, ktorá povedie ŠO LRU-F/MF pre uvedené obdobie. 
 
12.Voľba delegátov na Konferenciu 2023 
 
Na základe návrhov zástupcov a platného hlasovania boli právoplatne zvolení nasledovní 
delegáti pre Konferenciu 2023: 
 
Ján Beniš 
Jozef Vígh 



Miroslava Pavelková 
Peter Chandoga 
Matej Buchan 
Roman Pavelka 
Milan Zelenák 
Marek Gergel 
Juraj Božoky 
Róbert Molnár 
 
13. Rôzne 
 
Prednesený návrh na oceňovanie pohárom jednotlivých víťazov sektorov do tretieho miesta pre 
súťaže LRU-F nebol prijatý. 
 
 
 
14. Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov LRU-F a MF konaného 28.1 2023 
 
berie na vedomie: 
 
1.Správu o činnosti odboru LRU-F a MF za rok 2022 
2.Správu o vyhodnotení šport. činnosti v roku 2022 
3.Nasadenie družstiev LRU-F a MF pre rok 2023 
 
doporučuje: 
 
1.termínový kalendár súťaží LRU-F a MF pre rok 2023 
2.účasť reprezentácií na MS národov a MS klubov 2023 
 
ukladá: 
 
-zabezpečiť usporiadanie súťaží podľa TK 
-zabezpečiť usporiadanie Majstrovstiev SR podľa dohodnutých pravidiel pre  účasť na podujatí 
-zabezpečiť usporiadanie juniorských súťaží 
 
schvaľuje: 
 
-plán práce pre rok 2023 
-modifikáciu pravidiel pre  LRU-F a LRU-MF 
 
Vypracoval : J. Lantaj  
Overil: M. Melichár , Ľ. Scheibenreif 
V Bratislave 6.2.2023 
 


