
Zápisnica z výročného rozšíreného zasadnutia sekcie LRU-mucha zo dňa 

14.1.2017 

 
Prítomných bolo 19 zástupcov družstiev s hlasovacím právom a 

- členovia sekcie - Igor Hríbik, Michal Leibiczer, Peter Tomko, Jozef Trnka, Miroslav Timčák 

 

Zasadnutie otvoril vedúci sekcie I.Hríbik a predniesol návrh programu, ktorí prítomní 

zástupcovia schválili.  

 

Vedúci sekcie I.Hríbik  predniesol správu o činnosti sekcie LRU-mucha za rok 2016. Tréner 

LRU - mucha  P. Bienek predniesol správu o činnosti juniorskej a seniorskej reprezentácie v 

LRU-mucha za rok 2016 

 

Ďalej rozšírené zasadanie prerokovalo a schválilo návrh termínového kalendára súťaží LRU-

mucha. 

 

Vedúci sekcie I.Hríbik a predniesol návrh sekcie na zmeny a doplnenie pravidiel LRU-mucha. 

Modifikácie pravidiel sú popísané nižšie, boli schválené s tým, že majú byť zakomponované 

do pravidiel a platné pre sezónu 2017 a nasledujúce. 

 

Sekcia je poverená aby v pravidlách zjednoznačnila názvoslovie pre kvalifikačné preteky 

a výber reprezentácie, pretože sú to dve úplne odlišné veci, ale historicky sa do pravidiel 

zakomponovalo nejednoznačné použitie daných pojmov. 

 

Následne prebehla diskusia delegátov, z ktorej vznikli úlohy pre sekciu, popísané nižšie. 

 

Zasadanie zamietlo žiadosť na obmedzenie počtu zahraničných súťažiacich v dlhodobých 

súťažiach. 

 

Sekcia bola zasadaním poverená, aby preverila na zasadaní prezídia OŠČ, možnosť aby sa na 

ME a MS seniorov zúčastnili ako reprezentanti SR aj nekompletné družstvá, prípadne 

jednotlivci pri úplnom samofinancovaní. 

 

Sekcia deklarovala pre blížiace sa MS v LRU-MUCHA, nutnosť získať dobrovoľných 

rozhodcov z radov súťažiacich LRU – MUCHA. Za týmto účelom bude zverejnený kontaktný 

formulár na stránkach LRU-MUCHA. 

 

V rámci diskusie vystúpil dosluhujúci tréner LRU MUCHA  P. Bienek, ktorý sa venoval 

hlavne financovaniu športovej činnosti a vyzdvihol úspešnú prácu sekcie LRU-mucha v roku 

2016, predniesol svoje návrhy na reprezentačné družstvá pre rok 2017 a zaželal úspechy 

v roku 2017. 

 

Na záver zasadania vedúci sekcie I.Hríbik zhrnul schválené výsledky zasadania a poďakoval 

delegátom za konštruktívny prínos a ukončil rozšírené zasadanie LRU-mucha pre rok 2017. 

 

Rozšírené zasadnutie sekcie berie na vedomie : 

 
1. správu o činnosti sekcie LRU-mucha za rok 2016  

2. správu o činnosti a účasti z MS seniorov 2016 v USA 



3. správu o účasti juniorov na MSJ Španielsko 2016 

4. nasadenie družstiev LRU-mucha pre rok 2017 

 

Zloženie sekcie pre rok 2017 : 

Igor Hríbik – vedúci 

Peter Tomko 

Michal Leibiczer 

Jozef Trnka 

Miroslav Timčák 

 

 

Doporučuje : 
 

1. termínový kalendár súťaží družstiev a jednotlivcov v LRU-mucha na rok 2017 

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

a jednotlivcov na rok 2017 prejednať  so sekciou rozhodcov a uzatvoriť na zasadaní 

sekcie v apríli 

3. účasť  reprezentácie seniorov A na MS v LRU-mucha na Slovensku za podmienok  

stanovených Radou SRZ. 

4. účasť reprezentácie seniorov na ME v LRU-mucha v Portugalsku, zloženie družstva 

prehodnotiť po určení účasti na MS. 

5. zvážiť účasť reprezentácie juniorov na MS v LRU-mucha v Slovinsku a prehodnotiť 

po určení rozpočtu na jednotlivé sekcie pre rok 2017. 

6. definitívne určiť formu kvalifikačných pretekov s ohľadom na MS v roku 2018 vo 

Walse, najneskôr v apríli.   

7. upozorniť všetky organizácie na včasné zasielanie prihlášok do dlhodobo postupových 

súťaží. 

8. organizáciám dodržiavať termín zasielania propozícií najmä dlhodobých súťaží a to 60 

dní pred pretekmi vedúcemu sekcie p. Hríbikovi Igorovi a pani Márii Sprušanskej na 

sekretariát OŠČ. 

9. Organizáciám, ktoré chcú usporiadať preteky na vodnej nádrži Dedinky a MSR na 

Orave II, aby zaslali žiadosť na Radu SRZ. 

10. všetkým registrovaným pretekárom v družstvách LRU-mucha, aby uhradili poplatok 

za registráciu do RSM vo výške 5 Euro na variabilný symbol 12015 a to do konca 

februára daného roku. 

11. zverejniť na stránke LRU-mucha potrebu nových rozhodcov na preteky a termín 

školenia rozhodcov pre rok 2017. 

12. pre Majstrovstvá Slovenska v LRU-mucha v Dolnom Kubíne vypracovať propozície 

súťaže tak, aby sa pre každého pretekára hodnotili 4 kolá, tzn. že preteky budú 

pozostávať z ôsmich dvojhodinových kôl a podľa možností aby jeden sektor bol na 

Orave II. 

13. neobmedzovať počet účastníkov s iným ako slovenským občianstvom na dlhodobých 

súťažiach.  

14. presadzovať aby pri dlhodobých súťažiach sa preferovalo ručné losovanie súťaže 

s dodržaním pridelenia rozhodcov  v  družstvách na základe posunu podľa umiestnenia 

družstiev pravidlom : prvý – druhému družstvu, druhé – tretiemu družstvu atď, až 

posledné družstvo - prvému družstvu poradia družstiev. 

15. pokúsiť sa vykonať zmenu programu pre vyhodnocovanie dlhodobých súťaží tak aby 

zmenil pridelenie rozhodcov  v  družstvách na základe posunu podľa umiestnenia 



družstiev pravidlom : prvý – druhému družstvu, druhé – tretiemu družstvu atď, až 

posledné družstvo - prvému družstvu poradia družstiev. 

16. aby vyhlasovanie výsledkov súťaží LRU-mucha bolo dôstojné a podľa možností ho 

vyhlasoval garant rady SRZ. 

 

 

 

Ukladá sekcii :  

 
1. zapracovať návrhy zmeny pravidiel a zverejniť na webe LRU - MUCHA. 

2. preveriť na zasadaní prezídia OŠČ, možnosť aby sa na ME a MS seniorov zúčastnili 

ako reprezentanti SR aj nekompletné družstvá, prípadne jednotlivci pri úplnom 

samofinancovaní. 

 

Schvaľuje : 

 
1. plán práce sekcie na rok 2017 

2. prevádzkovanie  stránky www.lrumucha.sk pre pretekárov a športových priaznivcov 

3. rebríček  pretekárov RSM za rok 2016 

4. zabezpečiť postih družstiev (manipulačný poplatok vo výške štartovného) družstvám, 

ktoré včas nedoručia prihlášku na súťaž v termíne. Po zahájení rozšíreného zasadania 

LRU-mucha už nebude možné družstvo zaregistrovať. 

5. povinnosť všetkým registrovaným pretekárom v družstvách LRU-mucha, aby uhradili 

poplatok za registráciu do RSM vo výške 5 Euro do konca februára daného roku. Ak 

pretekári neuhradia do konca februára  poplatok 5 Euro nebudú vedení v rebríčku 

RSM v danom roku. Ak uhradia poplatok oneskorene, musia zaplatiť aj manipulačný 

poplatok vo výške registračného poplatku do RSM. Až po splnení všetkých 

podmienok pre registráciu do RSM budú zaradení do RSM. 

6. do rebríčka RSM môže byť po uhradení registračného poplatku zaradený aj pretekár, 

ktorý nemusí byť registrovaný v družstve v dlhodobých súťažiach LRU-mucha 

7. modifikáciu pravidiel LRU-M, ktorá bude zakomponovaná do pravidiel  LRU-mucha 

a platná už pre sezónu 2017 v znení : 

 

Doplniť odsek : Udeľovanie bodov do RSM – Neregulárne podmienky 

Ak pri akýchkoľvek pohárových  pretekoch, v niektorom z kôl v niektorom sektore, bude mať 

menej ako 30% pretekárov evidovaný úlovok (napríklad z 15 účastníkov napr. 3.kola 

v sektore B, budú mať evidovaný úlovok len 4 pretekári), tak sa bodovanie takýchto pretekov 

znižuje o 10 bodov. 
 
Doplniť odsek:   Udeľovanie bodov do RSM – jazerné preteky z člna 

 

Pohárové preteky (okrem nultých ročníkov), ktoré sú organizované na vodnej nádrži alebo 

jazere, prebiehajúci lovom len z lodiek, budú bodované do RSM 40. bodmi (40 bodov za  1. 

miesto a potom zostupne...) už za účasti 30-tich a viac registrovaných  pretekárov. 

 
Doplniť odsek:   Udeľovanie bodov do RSM – pretekár bez bodovanej ryby 

 

Pretekár, ktorý na bodovaných pretekoch neuloví žiadnu bodovanú rybu, skočí na pretekoch 

na poslednom mieste (tzn. ako počet účastníkov) a do RSM nezíska za preteky žiadny bod. 

http://www.lrumucha.sk/

