
Uznesenie  z rozšíreného zasadnutia  sekcie  LRU – mucha  zo dňa 14.01.2012 
 

      Berie na  vedomie:   
1/ Správu o činnosti  sekcie   LRU – mucha  za rok 2011. 
2/ Správu o činnosti a účasti  z MS seniorov  2011 v Taliansku. 
3/ Správu o činnosti a účasti  z MS juniorov  2011 v Taliansku. 
4/ Pripomienky zástupcov  jednotlivých MsO SRZ  k priebehu dlhodobých postupových súťaží.  
5/ Zmenu pravidiel pre OŠČ pri RADE SRZ. 
7/ Vykonávací predpis pre lov a rozhodovanie počas preteku v zmysle nových pravidiel. 
 

      Doporučuje: 
1/ Termínový kalendár súťaží  družstiev a jednotlivcov v LRU – mucha na rok 2012. 
2/ Návrh garantov Rady SRZ,. hlavných a sektorových rozhodcov na  jednotlivé súťaže     
družstiev a jednotlivcov na rok 2012 prejednať so sekciou rozhodcou a uzatvoriť na zasadaní 
sekcie v apríli 2012, 
3/ Účasť reprezentácie „A“ na MS v LRU – mucha  2012 v Slovinsku, za podmienok stanovených 
OŠČ a RADOU SRZ. 
4/ Účasť reprezentácie „B“ na ME v LRU – mucha  2012 v Portugalsku za podmienky 
samofinancovania. 
3/ Účasť reprezentácie juniorov na MS v LRU – mucha  2012 vo Francúzku, za podmienok 
stanovených OŠČ a RADOU SRZ. 
  
 

      Schvaľuje:  
      1/ Plán práce  sekcie  LRU – mucha  na rok 2012. 
      2/ Prevádzkovanie www stránky lrumucha.sk pre pretekárov a športových  priaznivcov. 
      3/ Rebríček  pretekárov RSM za rok 2011.  
      4/ Poplatok za účasť na pohárovom preteku vo výške 10 €- 1 deň, 16 € - 2 dni. 
      5/ Poplatok za účasť na preteku Kežmarská Zlatná vo výške 20.-€, 
      6/ Zasielanie  dotácií za usporiadanie súťaží v roku 2012 v dvoch termínoch a to:  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, 
      7. Pretek Podolínska 15-tka uskutočniť ako bodovaný pretek v zmysle platných pravidiel 
a výsledky započítať do RSM 2012. Zaradiť pretekárov z tohto preteku do RSM aj v prípade, že 
nemajú registráciu na OŠČ (deti). 
      8.  Zabezpečiť finančné prostiedky za usporiadanie preteku Podolínska 15-tka a to vo výške tak, 
ako pre súťaž 2.ligy LRU-mucha. 
      9. Schvaľuje modifikáciu pravidiel o prideľovaní bodov do RSM na základe počtu štartujúcich 
pretekárov nasledovne: 
Počet zúčastnených pretekárov 60 a viac  40 bodov 
Počet zúčastnených pretekárov 50 až 59   32 bodov 
Počet zúčastnených pretekárov 40 až 49   25 bodov 
Počet pretekárov menší ako 40    nebodovaný pretek 
      10. Schvaľuje modifikáciu pravidiel LRU mucha v znení tak, ako je to uvedené na stránke RADY 
SRZ k dňu 14.1.2012.  
      11. Schvaľuje bodovanie jedného zahraničného preteku bodovaním 40 bodov za  1. miesto 
a potom zostupne do  40. miesta . Pretek musí byť uvedený v kalendári pretekov danej krajiny. 
      12. Schvaľuje lov aj iných rýb, ako sú uvedené v pravidlách LRU mucha, pokiaľ je to uvedené 
v propozíciach k danému preteku. 
     13. Schvaľuje použitie 1000.-€ z rozpočtu sekcie LRU-mucha pre reprezentáciu B. pre účasť na 
ME. 
     14. Preveriť možnosti zavedenia registračného poplatku vo výške 5.-€ pre nasledujúce obdobia, 
počnúc registráciou pretekárov pre súťaže v roku 2013. Tieto prostriedky použiť pre prefinancovanie 
športovej činnosti LRU – mucha. 
 



      15.  Zloženie Sekcie LRU-mucha na základe volieb pre obdobie 2012-2014. Sekcia LRU-mucha 
bude pracovať v zložení: 
    Miroslav Timčák 
    Dušan Brziak 
    Jozef Dauda 
    Miroslav Antal 
    Jozef Toman 
 
   Ukladá: 

1/ Sekcii LRU–mucha  v súlade s registračným poriadkom odkontrolovať termín podania  
prihlášok a súpisiek družstiev do dlhodobých postupových súťaží na rok 2013. Tento termín je 
záväzný a prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované. 
2/ Ukladá  všetkým  družstvám, ktoré sa prihlásili do dlhodobých postupových súťaží pre rok 
2012, aby zaplatili  štartovné poplatky najneskôr  do 28.2.2012. 
3/ Hlavným rozhodcom dodržanie termínov  pri spracovaní a odovzdaní výsledkov  z jednotlivých 
druhov súťaží  v termíne stanovenom súťažnými pravidlami LRU – mucha, vrátane hodnotenia 
preteku po stránke športovej, technickej a spoločenskej. 
4/ Garantom zo všetkých súťaží zaslať správu garanta vedúcemu sekcie LRU – mucha, v ktorej 
vyhodnotí pretek po stránke športovej, technickej a spoločenskej. 
5/ Usporiadať M-SR juniorov  v LRU – mucha pre rok 2012  v spolupráci s MO SRZ Liptovský 
Mikuláš. 
6/ Usporiadať MSR seniorov v LRU – mucha pre rok 20112  v spolupráci s MO SRZ Martin. 
7/ Sekcii LRU-mucha uverejniť na stránke lrumucha.sk program pre vyhodnotenie pretekov LRU-
mucha, vrátane návodu na obsluhu. 
8/ Sekcii LRU- mucha zabezpečiť zaslanie nových pravidiel pre všetky organizácie zúčastňujúce 
sa súťaží LRU-mucha a zverejnenie týchto pravidiel na stránke www.lrumucha.sk. 
9/ Organizáciám, ktoré usporiadavajú dlhodobé a pohárové súťaže zabezpečiť na tieto súťaže 
funkčnú výpočtovú techniku (počítač, tlačiareň a spotrebný materiál) s nainštalovaným platným 
softwarom  pre spracovanie súťaže a jej vyhodnotenie. 

     10/ Preveriť  možnosti  zavedenia  registračného  poplatku vo  výške 5.-€/jedného  pretekára  pre  
      nasledujúce  obdobia,  počnúc  registráciou pretekárov pre rok 2013. Tieto prostriedky použiť pre  
      prefinancovanie športovej činnosti LRU–mucha. 
     11/ Sekcii LRU-mucha zaslať žiadosť o vyjadrenie Miroslava Antala k  jeho nečinnosti ako člena  
      sekcie a zotrvaniu vo funkcii člena sekcie LRU-mucha.  
     12/ Sekcii LRU-mucha navrhnúť Odboru športovej činnosti vedúceho sekcie a to najneskôr na  
      aprílovom zasadaní sekcie. 
 
   
      

 
 
 
 
                 
        Sekcia LRU - mucha 

 
 
 
 
Príloha : Prezenčná listina   z rozšíreného  zasadnutia  sekcie LRU – mucha zo dňa 14.1.2012 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 


