
Zápisnica z rozšíreného zasadnutia OŠČ, sekcie LRU – prívlač zo 
dňa 14.1. 2012 

 
 
Prítomných bolo 22 zástupcov družstiev s hlasovacím právom a ďalej: 

- za odbor ŠČ  PhDr. Hromek Vladimír, p. M.Hodasová  
- za komisiu rozhodcov p. K. Balaďa a ďalší rozhodcovia 
- členovia sekcie LRU prívlač Ing. Tešický, p. Rusiňák, p. Beňo, p. Hatala, PhDr. 

Sámela 
 
 Zasadnutie otvoril vedúci sekcie PhDr. Sámela a predniesol návrh programu, ktorí 
prítomní zástupcovia schválili. V jednotlivých bodoch programu boli prednesené tieto návrhy: 
 

1. Otvorenie a voľba návrhovej a mandátnej komisie 
 
Prítomní zástupcovia schválili 

- návrhovú komisiu v zložení: Ivan Chabada, Richard Hatala, Marek Varchula 

      -    mandátovú komisiu v zložení: Róbert Crkoň, Miroslav Palúch, Vlastimil Téšický 
 

2. Vyhodnotenie šport. činnosti v roku 2011 
 

Správu o činnosti predniesol PhDr. Sámela Jaroslav. V správe zhodnotil priebeh súťaží 1. 
ligy, 2. ligy, divízie a juniorských súťaží v roku 2011. Všetky súťaže prebehli bez väčších 
problémov, hoci niektoré preteky sa museli pre nepriaznivé podmienky viackrát prekladať. 
Do budúcna bude treba zlepšiť spracovávanie výsledkov organizátormi pretekov. Zlepšiť 
treba aj prácu s mládežou. Vyslovil nespokojnosť s prácou trénera juniorov a člena sekcie 
Gabriela Beňa. Členovia sekcie navrhujú jeho odvolanie z funkcie trénera a člena sekcie. 
Návrh podávajú písomne odboru športovej činnosti.  
 

 3. Prihlášky a registrácie pre rok 2012, nasadenie družstiev v roku 2012 
 

Vedúci sekcie ďalej oboznámila prítomných s počtom družstiev prihlásených do jednotlivých 
súťaží  v prvej , druhej lige, divízii a v juniorských súťažiach. 
  

3. Termínový kalendár a súťaže pre rok 2012 
 

Vedúci sekcie oboznámil prítomných s návrhom termínového kalendára . Vzhľadom na to, že 
niektorí organizátori odmietli usporiadať preteky, požiadal jednotlivých organizátorov, aby 
definitívne potvrdili termíny jednotlivých pretekov do 31.1.2012.V roku 2012 bude súťaže 
juniorov sponzorovať firma Robison- súťaž bude niesť názov Robinson prívlačová liga 
juniorov. Na každý pretek dodá f. Robinson ceny v hodnote cca 200,-Eur. 
 

4. Plán  prípravy  a vyhodnotenie štátnej reprezentácie 
 

Správu predniesol  tréner štátnej reprezentácie Vlastimil Těšický . Vyzdvihol 3. miesto  na 

majstrovstvách sveta družstiev . Tiež poukázal na dobré výsledky na ďalších  

medzinárodných podujatiach. Vysoko hodnotil spoluprácu všetkých zúčastnených na MS 



 ( doprovodný tím), ktorí cestovali na MS na vlastné náklady a pomohli pretekárom k dobrým 

výsledkom. Predložil plán prípravy štátnej reprezentácie  na rok 2012. Správu o činnosti 

juniorov predniesol G. Beňo. 

 

5. Plán práce na rok 2012 

Plán práce na rok 2012 prednesený vedúcim sekcie , prítomní účastníci jednohlasne schválili. 
Oboznámil tiež prítomných s čerpaním financií sekcie LRU - prívlač v roku 2011 a návrhom 
rozpočtu na rok 2012. 

 
6. Rôzne a diskusia 
 

V diskusii odzneli tieto návrhy: 

- Zmena systému súťaženia juniorov , aby namiesto súťaže jednotlivcov bola organizovaná 

ako súťaž  družstiev.  

HLASOVANIE: 

ZA   0 

PROTI  22 

ZDRŽALI SA 0  

 

- Zrušiť max. počet  2 družstiev z jednej MO SRZ v jednej súťaži. Umožniť štartovať trom 

družstvám v jednej súťaži. 

HLASOVANIE: 

ZA   8 

PROTI  10 

ZDRŽALI SA 4 

 

Žiadny z návrhov nebol schválený. 

 

- Pohárové preteky - Prešovský jalec a Memoriál Jána Čičmana uznať za bodované preteky 
      HLASOVANIE: 

ZA   22 

PROTI  0 

ZDRŽALI SA 0 

 

Uvedený návrh bol schválený 

 



 

 
7. Záver 

Na záver vedúci sekcie poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
V Žiline dňa 14.1.2012. 
Zapísal Ivan Chabada 
 
 
                                                                                                       PhDr. Jaroslav Sámela  
                                                                                                      predseda sekcie LRU-PR 
 


