
Uznesenia z rozšíreného zasadnutia OŠČ,  
sekcie LRU – prívlač zo dňa 23.1.2010 

Prítomných bolo 22 zástupcov družstiev, ďalej:  

• za odbor ŠČ PaedDr. V. Hromek  

• za komisiu rozhodcov p. Piterka a p. Meszaros  

• členovia sekcie prívlač Ing. Tešický, Rusiňák, Palúch, Ing. Hatala, 
PhDr. Sámela  

Zasadnutie otvoril vedúci sekcie PhDr. Sámela a predniesol návrh 

programu, ktorí prítomní zástupcovia schválili. Ďalej členovia rozšíreného 

zasadnutia:  

Berú na vedomie: 

• správu vedúceho sekcie PhDr. Jaroslava Sámelu o činnosti sekcie v 
roku 2009  

• správu reprezentačného trénera mládeže Ing. Mariána Webera za 
rok 2009 a plán činnosti mládeže na rok 2010  

• správu reprezentačného trénera Ing. Vlastimila Těšického o MS v 
Andorre v roku 2009  

• finančnú analýzu sekcie LRU- prívlač PhDr. Jaroslava Sámelu  

• plán prípravy štátnej reprezentácie na rok 2010 trénera Ing. 
Vlastimila Těšického  

• návrhy PhDr. Jaroslava Sámelu ( zriadiť poradné fórum kapitánov 
pre potreby sekcie, digitalizáciu výsledkov usporiadateľom pretekov do 
7 dní po skončení pretekov, inak neprideľovať finančnú odmenu za 
usporiadanie pretekov )  

• návrhy doplnkov pravidiel spracované v r.2009 podľa možnosti 
zaradiť do pravidiel ( týkajúce sa sieťky, rozhodcov, možnosti 
dochytania preteku v prípade osobitných podmienok )  

• správu vedúceho komisie rozhodcov Ľudovíta Piterku  



• správu vedúceho OŠČ o hospodárení, fungovaní odboru, dopingu a 
možnosti získania osobitných povolení  

Schvaľujú: 

• Ivana Chabadu za zapisovateľa na zasadnutí  

• zmenu miesta konania preteku juniorov 2. dvojkolo - Hron v 
Želiezovciach  

• termínový kalendár na rok 2010  

• doplnenie nebodovaného preteku na Ondave s názvom „Ondavská 
rotačka“ v termíne 6.11.2010  

• zmenu termínu konania „Berkley cupu“ na termín 30. – 31.10.2010  

• zmenu systému nominovania pretekárov na MS v pomere : prví 
dvaja z trojročného rebríčka jednotlivcov a ďalší traja podľa výberu 
trénera a vedúceho sekcie  

• za akých podmienok sa môžu dodatočne urobiť zmeny vo 
výsledkoch preteku ( matematické a aritmetické chyby ) a podmienky 
pre družstvo, ktoré organizuje dvojkolo (digitalizáciu výsledkov 
usporiadateľom pretekov do 7 dní po skončení pretekov, inak 
neprideľovať finančnú odmenu za usporiadanie pretekov)  

• neurčovať finančný strop pre pohárový pretek  

• za prizvaného člena pre sekciu LRU – prívlač za divíziu Mareka 
Varchulu, bez hlasovacieho práva  

Ukladá: 

• Všetkým družstvám riadiť sa termínovým kalendárom na rok 2010  

• Sekcii LRU-PR pracovať podľa plánu práce na rok 2010  

 

V Žiline dňa 23.1.2010 zapísal Ivan Chabada  



 

PhDr. Sámela Jaroslav  

predseda sekcie LRU-PR  

 


