
Zápisnica z výročného zasadnutia LRU – prívlač zo dňa 12.1. 2013 
 
 
Prítomných bolo 18 zástupcov družstiev s hlasovacím právom a ďalej: 

- za odbor ŠČ    M. Hodasová  
- za komisiu rozhodcov M. Procházka, G. Hupková 
- členovia sekcie LRU prívlač Ing. V. Tešický, Mgr. M.Varchula, R.Hatala, M. Palúch 

PhDr. J.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  jednohlasne schválili: 

- návrhovú komisiu v zložení: M. Palúch, J. Smatana, M.Forbak 

      -    mandátovú komisiu v zložení: R. Hatala, P. Augustin, P.Hlavatý 
 

2. Vyhodnotenie šport. činnosti v roku 2012 
 

Správu o činnosti predniesol PhDr. Sámela Jaroslav. V správe zhodnotil priebeh súťaží 1. 
ligy, 2. ligy, divízie a juniorských súťaží v roku 2012. Všetky súťaže prebehli bez väčších 
problémov. Negatívom bolo odstúpenie družstva Martin z 2.ligy v prebiehajúcom ročníku. 
Problémy pretrvávajú s organizáciou pretekov pre juniorov. Chýbajú ochotní záujemcovia 
a vhodné trate, na ktorých by nebolo potrebné brodenie a boli by dobre zarybnené. Inak by sa 
dal vyhodnotiť uplynulý ročník ako veľmi vydarený. 
 

 3. Prihlášky a registrácie pre rok 2013, nasadenie družstiev v roku 2013 
 

Vedúci sekcie ďalej oboznámila prítomných s počtom družstiev prihlásených do jednotlivých 
súťaží  v prvej , druhej lige, divízii a v juniorských súťažiach. Do divízie bolo prihlásených 13 
družstiev, čo môže komplikovať organizáciu súťaží.  ( vhodný je párny počet). 
  

4. Termínový kalendár a súťaže pre rok 2013 
 

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 20.1.2013. Určil organizácie, ktoré 
doteraz neorganizovali preteky, že musia pripraviť súťaže v tomto roku. Do 20.1.2013 
oznámia sekcii termíny a miesta konania. 
 

5. Plán  prípravy  a vyhodnotenie štátnej reprezentácie 
 

Správu predniesol  tréner štátnej reprezentácie Vlastimil Těšický . Vyzdvihol 2. miesto  na 

majstrovstvách sveta družstiev . Tiež poukázal na dobré výsledky na ďalších  

medzinárodných podujatiach. Vysoko hodnotil spoluprácu všetkých zúčastnených na MS 



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

výsledkom. Predložil plán prípravy štátnej reprezentácie  na rok 2013.  

 

6. Plán práce na rok 2013 

Plán práce na rok 2013 prednesený vedúcim sekcie , prítomní účastníci jednohlasne schválili. 
Oboznámil tiež prítomných s čerpaním financií sekcie LRU - prívlač v roku 2012 a návrhom 
rozpočtu na rok 2013. 

 
7. Rôzne a diskusia 
 

V diskusii odzneli tieto návrhy: 

 

- V prípade nezvýšenia finančných príspevkov neprijímať nové družstvá do divízie ( aby 

sa nemusela deliť v zmysle pravidiel na 2 súťaže). Max. v divízii môže pretekať 14 

družstiev. 

 HLASOVANIE: 

ZA   15 

PROTI  3 

ZDRŽALI SA 0  

 

- Kooptovať za člena sekcie M. Palúcha. 

HLASOVANIE: 

ZA   18 

PROTI  0 

ZDRŽALI SA 0 

 

 

- Pohárové preteky – Rajecký hlaváč zaradiť v r. 2013 ako bodované pohárové preteky. 
      HLASOVANIE: 

ZA   18 

PROTI  0 

ZDRŽALI SA 0 

 

 

Návrhy boli schválené. 

 



- Odpustiť poplatok za štartovné v r. 2013 družstvám Vrbové A,B. 

HLASOVANIE: 

ZA   7 

PROTI  8 

ZDRŽALI SA 0 

 

Uvedený návrh nebol schválený. 

 
 

 
8. Záver 

Na záver vedúci sekcie poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
 
 
 
V Žiline dňa 12.1.2013. 
Zapísal M. Varchula 
 
 
                                                                                                       PhDr. Jaroslav Sámela  
                                                                                                      predseda sekcie LRU-PR 
 


