
Zápisnica z výročného zasadnutia LRU – prívlač zo dňa 
10.1. 2014 
  
Prítomných bolo 18 zástupcov družstiev s hlasovacím právom a:  
- za komisiu rozhodcov M. Procházka, G. Hupková  
- členovia sekcie LRU prívlač Ing. V. Tešický, R.Hatala, M. Palúch,  
PhDr. J.Sámela , M.Varchula - ospravedlnený 
  
 Zasadnutie otvoril vedúci sekcie PhDr. Sámela a predniesol návrh programu, ktorí  
prítomní zástupcovia schválili. Program zasadnutia:  
  
1. Voľba návrhovej a mandátnej komisie  
  
Prítomní zástupcovia jednohlasne schválili zloženie mandátovej a zároveň návrhovej 
komisie v zložení:  
- Ivan Chabada, Gabriela Hubková, Richard Hatala 
  
2. Vyhodnotenie činnosti sekcie v roku 2013  
  
Správu o činnosti predniesol PhDr. Sámela Jaroslav. V správe zhodnotil priebeh 
súťaží 1.ligy, 2. ligy, divízie a juniorských súťaží v roku 2013. Všetky súťaže prebehli 
bez väčších problémov. Negatívne vnímané boli problémy s organizáciou preteku v 
divízii, kde nastali problémy s neupovedomením MsO o zapožičaní vodného toku na 
účel preteku. Do budúcnosti musí družstvo, ktoré organizuje preteky na vode inej MO 
SRZ než , za ktorú preteká,  požiadať a predložiť súhlas tejto organizácie 
s usporiadaním pretekov. 
Problémy pretrvávajú s organizáciou pretekov pre juniorov. Chýbajú ochotní 
záujemcovia a vhodné trate. Tiež negatívne je vnímaný záujem pretekárov, ktorí na 
niektoré preteky prídu na iné nie, čím narúšajú organizáciu pretekov a regulérnosť ich 
priebehu. 
  
 3. Prihlášky a registrácie pre rok 2014, nasadenie družstiev v roku 2014  
  
Vedúci sekcie ďalej oboznámil prítomných s počtom družstiev prihlásených do 
jednotlivých súťaží v prvej , druhej lige, divízii a v juniorských súťažiach. Do divízie 
bolo prihlásených 7 družstiev.  
  
4. Termínový kalendár a súťaže pre rok 2014  
  
Vedúci sekcie oboznámil prítomných s návrhom termínového kalendára . Vzhľadom 
na to, že niektorí organizátori dlhšiu dobu neorganizovali žiadne preteky, boli 
niektoré preteky určené direktívne.  
 
ZMENY: 

- termín konania Pohára rieky Revúca na 7.6.2014 
- termín konania Púchovského pstruha na 12.10.2014 
-  

POVERUJE: 
- MsO Košice , MsO Bratislava ,príp. Trnava sú povinné usporiadať pretek II. 

ligy. Termín konania a revír je potrebné spresniť do 25.2.2014 



 
5. Plán prípravy a vyhodnotenie štátnej reprezentácie  
  
Správu predniesol tréner štátnej reprezentácie Vlastimil Těšický . Vyzdvihol 1. 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 
2014 s termínovým kalendárom sústredení..  
  
6. Plán práce na rok 2014  
 
Plán práce na rok 2014 prednesený vedúcim sekcie , prítomní účastníci jednohlasne 
schválili.  
Oboznámil tiež prítomných s čerpaním financií sekcie LRU - prívlač v roku 2013 a 
návrhom rozpočtu na rok 2014.  
  
7. Rôzne a diskusia  
  
V diskusii odzneli tieto návrhy:  
  

- Kooptovať Róberta Crkoňa za člena sekcie po odchádzajúcom Miroslavovi 
Palúchovi: 

 
ZA – 18 
PROTI – 0 
ZDRŽALI SA – 0 
Róbert Crkoň bol kooptovaný za člena sekcie na rok 2014. 
 
-    Prideľovanie bodov jednotlivcov do ATP rebríčka. Spresniť definíciu 
z pravidiel. 
     NÁVRH: 
     Ak nie je účastný pretekár z akéhokoľvek družstva v preteku alebo jeho časti, 
body sa krátia v zmysle pravidiel. Pretekár zastupuje družstvo. 
 
ZA – 18 
PROTI – 0 
ZDRŽALI SA – 0 
Návrh bol prijatý. 
 
-    Ak družstvo alebo pretekár na ligový pretek nenastúpi. 
     NÁVRH: 
     Sprísnenie postihov pre družstvo resp. pretekára, ak nenastúpia na pretek alebo 
jeho časť. O  sankcii rozhoduje sekcia LRU-Pr.  
ZA – 18 
PROTI – 0 
ZDRŽALI SA – 0 
Návrh bol prijatý. 
 
 
 



- Zmena systému bodovania na kaprových vodách. 
NÁVRH: 
Komisia predložila 2 návrhy vychádzajúce zo súčasného systému bodovania, 
s návrhom na ich úpravu( návrh družstva Lipt. Mikuláš a návrh sekcie), viď 
príloha. 
 
Návrh Lipt. Mikuláša : 

     ZA – 6 
     PROTI – 8 
     ZDRŽALI SA – 4 

Návrh nebol prijatý. 
 

 
Návrh sekcie: 

      
     ZA – 14 
     PROTI – 3 
     ZDRŽALI SA – 1 

Návrh bol prijatý. 
 
Od roku 2014 platí modifikácia pravidiel bodovania úlovkov na kaprových vodách 
podľa prílohy. 
 

Bodovanie súťaží LRU-Prívlač SR - vody kaprové r.2014 

    

dĺžka ryby body za cm bonus Body celkom 

Hodnotené ryby 

do 14,9cm 1 0 1 

15-19,9cm 1,5 0 1,5 

20-24,9cm 2 0,5 2,5 

25-29,9cm 2,5 0,5 3 

30-34,5cm 3 1 4 

35-39,9cm 3,5 1 4,5 

40-44,9cm 4 2 6 

45-49,9cm 4,5 2 6,5 

50-54,9cm 5 2 7 

55-59,9cm 5,5 2 7,5 

60-64,9cm 6 2 8 

65-69.9cm 6,5 2 8,5 

analogicky pokračovať ďalej     

Ostatné druhy rýb 

20-24,9cm 1 0 1 



25-29,9cm 2 0 2 

30-39,9cm 3 0 3 

40-49,9cm 4 0 4 

analogicky pokračovať ďalej     

    
    
Poznámka :    

Ryba, ktorá má byť bodovaná viac ako za 1 bod, musí byť vždy meraná v korýtku!  

 
 
      -    Komisia pretekov môže upraviť dĺžku trvania pretekov resp. jeho kôl ak s tým 
súhlasí nadpolovičná väčšina kapitánov zúčastnených družstiev . 
 
      ZA – 17 
      PROTI – 0 
      ZDRŽALI SA – 1 

Návrh bol prijatý. 
 

8. Záver 
Na záver vedúci sekcie poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. 
 

 
 

  
  
  
V Žiline dňa 10.1.2014.  
Zapísal I. Chabada  
  
  
        PhDr. Jaroslav Sámela  

 predseda sekcie LRU-PR 


