
Zápisnica zo zasadnutia č.2/2020 SZŠR odboru LRU – mucha zo dňa 20.6.2020 

 

Zasadnutia sekcie LRU – mucha sa zúčastnili: Michal Leibiczer, Štefan Mlynarčík, Peter 

Tomko, Vladimír Ligda,  

Jozef Gajdoš - PN 

Prizvaný: - 

 

Členovia odboru prerokovali : 

 

1. Informácie a  uznesenia zo zasadnutia VV SZŠR. 

      Informáciu o čerpaní rozpočtu. 

2. Priebeh a organizáciu ligových postupových súťaží v roku 2020. 

3. Kľúč postupu a zostupu z ligových postupových súťaží. 

4. Kľúč k nominácii reprezentácie na MS 2021. 

5. Vypracovanie aktuálneho termínového kalendára a zabezpečenie súťaží v roku 2020. 

6. Rôzne ( práca s mládežou, kempy, sústredenia, MSR). 

 

Odbor LRU-M berie na vedomie: 

 

- informáciu vedúceho odboru zo zasadnutia VV SZŠR 

- informáciu o čerpaní rozpočtu v prvom polroku 2020 

- povinnosť vypracovať aktuálny TK  

 

Členovia odboru hlasovaním rozhodli nasledovne:  

 

1. v roku 2020 zorganizovať súťaže 1. a 2. ligy a divízie A a B jednokolovo, zorganizovať 

v zmysle pokynov VV SZŠR juniorské a seniorské MSR ( za bolo 4 členov, proti 0, zdržal sa 

0) 

 

2. v roku 2020 nebude z ligových súťaží nikto zostupovať ani postupovať, vyhlásia sa iba 

víťazi ligových súťaží družstiev. (za bolo 4 členov, proti 0, zdržal sa 0) 

 

3. do dlhodobého rebríčka jednotlivcov, t.z. pre výber reprezentácie 2021, sa nebudú 

zarátavať výsledky z ligových a pohárových súťaží z tohto roka 2020.  

      Bude vytvorený“ RSM 40“, ktorý bude slúžiť na určenie poradia na nomináciu na MSR 

seniorov 2021 a to z 9 plánovaných pohárových pretekov a MSR seniorov bude 

vyhodnotených 5 najlepších výsledkov a výsledok z ligy alebo divízie. (za bolo 4 členov, 

proti 0, zdržal sa 0) 

 

4. nominácia na MS, ME  pre rok 2020 zostáva platná aj v roku 2021 ( za bolo 4 členov, proti 

0, zdržal sa 0). 

 

 

Ukladá odboru a jeho členom : 

 

- aktívne sa podieľať na priebehu a zabezpečení súťaží a MSR v r. 2020  

- zabezpečiť vypracovanie aktuálneho TK do 30.6. 2020 

- venovať zvýšenú pozornosť príprave a práci s juniormi a mládežou ( kempy, sústredenia, 

MSR, MČR...) . 

 

 

 

 

 V Liptovskom Mikuláši  20.6. 2020                                             Ing. Michal Leibiczer 

                                                                                                      Vedúci odboru LRU-M  


