
Uznesenie z rozšíreného zasadnutia sekcie  
LRU – mucha zo dňa 30.01.2010 

Berie na vedomie  

1. správu o činnosti sekcie LRU – mucha za rok 2009,  

2. výber štátnej reprezentácie na MS Poľsko 2010 a doporučuje nomináciu,  

3. správu o činnosti a výsledky reprezentácie SR z MS dospelých 2009 v Škótsku,  

4. správu o účasti na MS juniorov 2009 Česká republika,  

5. pripomienky zástupcov jednotlivých MsO SRZ k priebehu dlhodobých postupových súťaží,  

6. zmenu pravidiel LRU Mucha s platnosťou od 30.3.2010,  

7. vykonávací predpis pre lov a rozhodovanie počas preteku.  

Doporučuje 

1. termínový kalendár súťaží družstiev a jednotlivcov v LRU – mucha na rok 2010,  

2. návrh garantov Rady SRZ a hlavných a sektorových rozhodcov na jednotlivé súťaže 

družstiev a jednotlivcov na rok 2010,  

3. účasť reprezentácie „A“ na MS v LRU – mucha 2010 v Poľsku a doporučuje OŠČ Rada SRZ 

nominovať nasledovných pretekárov a funkcionárov:  

o Ing. Jozef Trnka –tréner  

o Peter Smetana – vedúci družstva  

o Ján Bartko - pretekár,  

o Igor Fiačan - pretekár,  

o Michal Krebs - pretekár,  

o Igor Hríbik - pretekár,  

o Miroslav Antal - pretekár,  

o Michal Benatínsky – pretekár,  

4. účasť reprezentácie juniorov na MS v LRU – mucha 2010 SR podľa výberu trénera 

juniorskej reprezentácie p. Miroslava Antala a trénera seniorskej reprezentácie Ing. Jozefa 

Trnku,  

5. 100% prefinancovanie účasti družstva seniorov na MS v Poľsku pri umiestnení do 8. 

miesta.  



Schvaľuje  

1. plán práce sekcie LRU – mucha na rok 2010 ,  

2. naďalej prevádzkovanie www stránky sekcie LRU – mucha pre pretekárov a športových 

priaznivcov,  

3. rebríček pretekárov RSM za rok 2009,  

4. schvaľuje dlhodobý rebríček pretekárov RSM za roky 2007-2009,  

5. schvaľuje poplatok za účasť na pohárovom preteku vo výške 10 € - 1 deň, 16 € - 2 dni,  

6. schvaľuje poplatok za účasť na preteku Kežmarská Zlatná vo výške 20.- €,  

7. za usporiadanie dlhodobých postupových súťaží zasielať dotáciu v dvoch obdobiach t.j. za 

súťaže usporiadané v 5. a 6. mesiaci zaslať dotáciu najneskôr v 8. mesiaci a za súťaže 

usporiadané v 7.,8. a 9. mesiaci zaslať dotáciu najneskôr v 12. mesiaci.  

Ukladá 

1. sekcii LRU – mucha v súlade so súťažnými pravidlami a na základe pripomienok z 

rozšíreného zasadnutia sekcie odkontrolovať termín t.j. 15.12.2010 podania prihlášok a 

súpisiek družstiev do dlhodobých postupových súťaží na rok 2011. Tento termín je záväzný a 

prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované,  

2. ukladá všetkým družstvám, ktoré sa prihlásili do dlhodobých postupových súťaží pre rok 

2010, aby zaplatili štartovné poplatky najneskôr do 28.2.2010,  

3. garantom a hlavným rozhodcom dodržanie termínov pri spracovaní a odovzdaní výsledkov 

z jednotlivých druhov súťaží v termíne stanovenom súťažnými pravidlami LRU – mucha,  

4. garantom zo všetkých súťaží zaslať správu garanta na sekretariát OŠČ a vedúcemu sekcie 

LRU - mucha v ktorej vyhodnotí pretek po stránke športovej, technickej a spoločenskej, pre 

potreby kategorizácie pretekov,  

5. usporiadať Národné majstrovstvá juniorov v LRU – mucha pre rok 2010 vo Svite na rieke 

Poprad,  

6. usporiadať Národné majstrovstvá dospelých v LRU – mucha pre rok 2010 v Ružomberku na 

rieke Váh,  

7. sekcii LRU – mucha spracovať kategorizáciu pretekov podľa kvality, pre zmenu bodovania 

pretekov pre rok 2011.  

 

Peter Smetana, v.r.  

vedúci sekcie LRU - mucha  



 


