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Prítomných bolo 28 zástupcov družstiev s hlasovacím právom a všetci členovia sekcie: 

Michal Leibiczer, Peter Tomko, Jozef Gajdoš, Vladimír Ligda ml. a Štefan Mlynarčík. 

 

Zasadnutie otvoril vedúci sekcie M. Leibiczer a predniesol návrh programu z pozvánky na 

zasadnutie, návrh programu bol jednohlasne odsúhlasený rozšírenou sekciou a zasadnutie 

pokračovalo podľa určeného programu.  

Program: 

1.   Otvorenie  

2.   Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku 2021  

3.   Vyhodnotenie športovej činnosti v roku 2021  

4.   Prihlášky a registrácie pre rok 2022, nasadenie družstiev v roku 2022  

5.   Termínový kalendár súťaží pre rok 2022  

6.   Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2022  

7.   Aktualizácie predpisov  

8.   Členský poplatok do SZŠR pre rok 2022 – informácia  

9.   Plán práce na rok 2022  

10. Rôzne  

11. Uznesenia, záver  

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie otvoril vedúci sekcie M. Leibiczer a predniesol návrh programu, ktorí  

prítomní zástupcovia jednohlasne schválili.  

 

2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2021 

Sekcia splnila v roku 2021 úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce na rok 2021 a z prijatých 

uznesení z výročného zasadnutia sekcie. 

 

3. Vyhodnotenie športovej činnosti v roku 2021 

Správu o činnosti predniesol M. Leibiczer.  V uplynulom období sekcia  pracovala v zložení: 

Ing. Michal Leibiczer (vedúci), Ing. Peter Tomko, Ing. Vladimír Ligda ml., Ing. Štefan 

Mlynarčík, Jozef Gajdoš. Predseda sekcie v správe zhodnotil priebeh súťaží 1.ligy, 2. ligy, 

Divízií A a B, MSR 2021 seniorov, MSR 2021 juniorov a po prvýkrát aj juniorskej ligy. 

Všetky súťaže prebehli bez väčších problémov a poďakoval organizáciám za ich 

usporiadanie. Predniesol aj správu o výsledkoch reprezentácie sekcie LRU – MUCHA na MS 

vo Fínsku. Informoval o veľmi aktívnej práci s mládežou, čo prinieslo enormné zvýšenie 

počtu mladých muškárov. 

 

4. Prihlášky a registrácie pre rok 2022, nasadenie družstiev v roku 2022 

Vedúci sekcie ďalej oboznámil prítomných s počtom družstiev prihlásených do jednotlivých 

súťaží v prvej a druhej lige ako aj v divíziách. Do 1.ligy sa prihlásilo 12 a  do 2.ligy 12 

družstiev a divíziách  A  a B bude zhodne po 10 družstiev. Je to znova výrazne najviac zo 

všetkých sekcií. Juniorská liga bude mať 8 družstiev. 

 

5. Termínový kalendár a súťaže pre rok 2022 

Vedúci sekcie oboznámil prítomných s návrhom termínového kalendára. Návrh bol 

pripomienkovaný a odsúhlasený, konečný termínový kalendár bude zverejnený na webe 

www.lrumucha.sk.   



 

6. Plán prípravy štátnej reprezentácie na rok 2022  

nominácia na MS 2022 Španielsko – Astúria (A reprezentácia):  

pretekári: Kristian ŠVEDA, Vladimír LIGDA, Zdenko NEMČÍK, Igor HRÍBIK, Štefan 

KOVÁČ  

Kapitán: Vladimír LIGDA 

Náhradník: Jozef GAJDOŠ 

 

nominácia na ME 2022 Nórsko – Stor-Elvdal (B reprezentácia):  

pretekári: Roman TELÚCH, Martin KLAUČO, Stanislav BENKO, Lukáš HORSKÝ, 

Štefan MLYNARČÍK 

Kapitán: Štefan MLYNARČÍK 

Náhradník: Marek MÄSIAR (bude sa pripravovať s tímom, v prípade potreby cestuje na 

ME)  

 

nominácia na MS juniorov 2022 Taliansko - Trentino:  

pretekári: Oliver PAČAJ, Tadeáš JURČO, Alexandra MATISOVÁ, Tadeáš TURČEK, 

Michal TROPP   

Kapitán: Peter TOMKO 

Náhradník: Ladislav Denis MITAĽ  

 

nominácia na MS Masters 2022 Taliansko - Trentino:  

pretekári: Miroslav LEGÉŇ, Leo AVDIČ, Ján MICHALKO, Henrich POHRONSKÝ, 

Jozef ĎURČEK   

Kapitán: Leo AVDIČ 

 

7. Aktualizácie predpisov 

Zástupcovia organizácií Bibio Partizánske, MO SRZ Vranov a MO SRZ Nová Baňa, ako aj 

jednotlivci Marek Kňaza a Marek Mäsiar, predniesli návrhy na zmenu a doplnenie pravidiel 

LRU-mucha. O všetkých návrhoch sa po plodnej diskusii hlasovalo. Návrhy, ktoré boli 

hlasovaním schválené, sú popísané nižšie. Budú  zakomponované do pravidiel a platné od 

sezóny 2022. 

 

8. Členský poplatok do SZŠR – informácia 

Členský poplatok sa pre rok 2022 nemení, ostáva 5€, pre mládež, ženy a rozhodcov 0,10€. 

 

9. Plán práce na rok 2022  

Plán práce na rok 2022 bol prednesený vedúcim sekcie, prítomní účastníci ho jednohlasne 

schválili.  

 

10. Rôzne 

Prejednávali sa ďalšie návrhy sekcie a organizácií na zmeny a doplnenie pravidiel LRU-

mucha. Modifikácie pravidiel sú popísané nižšie, boli schválené s tým, že budú 

zakomponované do pravidiel a platné od sezóny 2022. 

Peter Bienek, člen kontrolnej komisie SZŠR, upozornil na nedostatočné vysvetlenie 

financovania podpory juniorov.  

 

11. Uznesenia a záver 

Na záver zasadania vedúci sekcie M. Leibiczer zhrnul schválené výsledky zasadnutia a 

poďakoval delegátom za konštruktívny prínos. 



Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov LRU – mucha 

konaného  26.2.2022 v Žiline. 
 

Rozšírené zasadnutie sekcie berie na vedomie : 

 
1. správu o činnosti sekcie LRU- mucha za rok 2021  

2. správu o činnosti a účasti z MS seniorov 2021 vo Fínsku 

3. nasadenie družstiev LRU- mucha pre rok 2022 

 

 

Doporučuje : 
 

1. termínový kalendár súťaží družstiev a jednotlivcov v LRU- mucha na rok 2022 

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

a jednotlivcov na rok 2022 prerokovať so sekciou rozhodcov a uzatvoriť na zasadnutí 

sekcie  

3. účasť  reprezentácie seniorov A na MS v LRU- mucha v Španielsku,  

4. účasť  reprezentácie seniorov B na ME v LRU- mucha v Nórsku,  

5. účasť juniorskej reprezentácie na MS v LRU- mucha v Taliansku   

6. účasť  reprezentácie na MS Masters v LRU- mucha v Taliansku samofinancovaním 

7. organizáciám, ktoré chcú usporiadať preteky na vodnej nádrži Dedinky, aby zaslali 

žiadosť na Radu SRZ 

 

 

Ukladá sekcii :  

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

2. kontrolovať pri schvaľovaní propozícií, či organizátori udávajú aj kontakty na dôležité 

osoby v pretekoch (rozhodca, garant, riaditeľ...) 

3. proaktívne pokračovať v práci s juniormi súťažiacimi v LRU – MUCHA 

 

 

Schvaľuje : 

 
1. plán práce sekcie na rok 2022 

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

3. rebríček  pretekárov RSM a rebríček kvalifikácie reprezentácie za rok 2021 

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

a platná už pre sezónu 2022 

5. Zaviesť a vyhodnotiť v sezóne 2022 Rebríček slovenských jazerných muškárov (ďalej 

len RSJM) - systém hodnotenia a bodovania registrovaných súťažiacich muškárov v 

bodovaných súťažiach jazerných pretekov.  

Zaradenie do RSJM podlieha tým istým podmienkam ako zaradenie do RSM. 

Do RSJM sa každému súťažiacemu započítavajú získané body nasledovne: 

Povinné započítanie aspoň jedného výsledku z jazerných pretekov z loďky a celkovo 4  

najlepšie výsledky zo všetkých jazerných pretekov. V prípade rovnosti bodov dvoch 

alebo viacerých súťažiacich, rozhodne o ich konečnom poradí lepšie umiestnenie v 

http://www.lrumucha.sk/


RSM. Vyhodnotenie s ocenením najlepších troch pretekárov prebehne na Výročnom 

rozšírenom zasadnutí sekcie v nasledujúcom roku. 

6. Pre dlhodobé postupové súťaže a M-SR uzavrieť pretekársku trať pre pretekárov 14 

dní pred konaním pretekov. 

 

 

Zapracovať návrhy zmeny pravidiel a zverejniť: 
 

Článok 2.2.1.  Majstrovstvá Slovenskej republiky (M-SR), doplnenie na koniec: 

Neúčasť odhláseného pretekára bude nahradená účasťou náhradníka – ďalšieho pretekára v 

poradí výsledkov RSM z predchádzajúceho roka. Náhradník bude vyzvaný telefonicky alebo 

emailom garantom pretekov a bude musieť svoju účasť potvrdiť obratom. 

Článok 6.1.  Organizovanie a príprava pohárových bodovaných súťaží aj súťaží družstiev: 

Odporúčaný časový harmonogram pohárových bodovaných súťaží aj súťaží družstiev:                                       

- najskôr „Nástup, otvorenie pretekov, voľba rozhodcovskej komisie“ až potom 

„losovanie“ 

05,30 – 06,15 hod.    Nástup, otvorenie pretekov, voľba rozhodcovskej komisie. 

Losovanie, tlač bodovacích lístkov (počítačové spracovanie - ručné alebo automatické 

losovanie programom schváleným sekciou LRU-mucha). 

06,15 – 06,30 hod.     Losovanie, tlač bodovacích lístkov (počítačové spracovanie - ručné 

alebo automatické losovanie programom schváleným sekciou LRU-mucha),                            

odovzdanie bodovacích preukazov a mierok. 

Článok 7.5. Priebeh lovu a rozhodovania počas pretekov, doplnenie o bod: 

- ryba po zdolaní a podobratí do podberáka pretekárom má byť v čo najkratšom čase 

prinesená rozhodcovi na meranie. Počas celého prenosu je ryba ponorená vo vode (ak je to 

možné) alebo v kontakte s vodou, 

Článok 7.1.5. Mušky, úprava: 

Súťažiaci môže používať iba mušky naviazané na jednoháčiku bez protihrotu alebo s 

odbrúseným alebo stlačeným protihrotom, ktoré musia vyhovieť skúške plynulej 

priechodnosti cez tkaninu. Zaťažené mušky sú povolené, ak je záťaž ukrytá v telíčku mušky, 

túto podmienku nespĺňa muška, ktorej záťaž v tvare telíčka je iba povrchovo upravená 

(farbenie, chemická úprava ap.). U mušky je povolená maximálne jedna viditeľná záťaž 

ľubovoľného tvaru (spravidla okrúhleho), ktorá musí byť navlečená v osi háčika 

hlavička (napr. gulička, kužeľ a pod.) bez určenia materiálu a jeho úpravy a jej ktorýkoľvek 

rozmer nepresahuje 4 mm. Mušky typu „bobina“(veľké oči) sú povolené. Povolenie mušky 

typu „jig“ musí byť uvedené v príslušných propozíciách schválených sekciou LRU - mucha. 

Mušky sa nesmú upravovať ohýbaním ani narovnaním háčka, respektíve odstránením alebo 

skrytím hrotu. 



Na nástavci môže mať súťažiaci maximálne tri mušky v minimálnej vzdialenosti 50 cm 

merané voľne v zvislej polohe nástavca, od očka k očku mušky. Prípadná modifikácia 

pravidiel o počte mušiek ( jedna , dve) musí byť uvedená v propozíciách k danej súťaži. V 

prípade, že usporiadateľ pretekov zabezpečí mierky na mušky podľa medzinárodných 

pravidiel FIPS - MOUCHE, je povinnosť sa na pretekoch riadiť pokynmi, ktoré musí umelá 

muška spĺňať podľa tejto mierky. 

... 

Akékoľvek prívesky, časti, telíčka mušky (červy, ikry, rybky..) z tvarovaného, či inak 

vytvoreného umelého materiálu ako je silikón, guma a pod. sú zakázané. Výnimkou sú 

natočené materiály na háčik, či telíčko mušky. Ak sú materiály valcovitého tvaru a nie sú 

vyrobené lisovaním ale “vytláčaním” do hladkého valcovitého tvaru (tvar špagety), sú 

povolené. 

Mikrokrúžky sú povolené len na nadväzci v počte tri, maximálny rozmer je tri milimetre, na 

každom mikrokrúžku môžu byť tri uzly a jeden mikrokrúžok je považovaný za jeden uzol. 

Silikónový/gumený materiál lisovaný ani vytláčaný presahujúci úroveň oblúčika/očka háčika 

nie je povolený (squirmy) s výnimkou vytlačených tenkých gumených imitácii nožičiek do 

hrúbky 0,53 mm (meria sa zárezom v medzinárodnej mierke na kontrolu min. priemeru 

pretekárskej šnúry). 

Článok 5.1. Udeľovanie bodov do RSM podľa typu súťaže, úprava: 

Udeľovanie bodov do RSM – Neregulérne 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. Toto pravidlo sa netýka jazerných pretekov z lodí. 

Článok 6.1.  Organizovanie a príprava pohárových bodovaných súťaží, doplnenie: 

Usporiadateľ je povinný prednostne umožniť štart pretekárom umiestneným v RSM v 

predchádzajúcom roku do 20. miesta, taktiež aj prvým trom pretekárom 

z predchádzajúceho ročníka pretekov, a to v prípade, že takýto pretekár je na pohárové 

preteky  prihlásený v termíne stanovenom v propozíciách. (Ide o prípad, kedy je v riadnom 

termíne prihlásených viac pretekárov, než môže usporiadateľ na preteky pripustiť). 

Juniorské súťaže: 

V pravidlách budú zrušené všetky ustanovenia o bodovaní juniorských pretekov v seniorskom 

RSM. Všetky juniorské preteky zaradené do juniorského termínového kalendára budú v 

novom juniorskom RSM a budú bodované 30-timi bodmi, platí to aj pre MSR-juniori. 

Juniorské MS budú bodované 40-timi bodmi. 

 


