
Správa z výročného  rozšíreného zasadnutia SRZ sekcie LRU‐Feeder 

 

Dátum konania: 18.1 2014 

Miesto konania: Slovenský rybársky zväz- Rada Žilina,  ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina 

Zúčastnení  členovia odboru ŠČ: 

Ján Lantaj- vedúci sekcie, Miloš Galgóci- člen sekcie, Miroslav Začko- člen sekcie, Jozef 
Vígh- člen sekcie , Miloslav Procházka- vedúci komisie rozhodcov, Gabriela Hupková-člen 
komisie rozhodcov 

Zúčastnení zástupcovia organizácií SRZ s platným hlasovacím mandátom: 

Zoltán Nagy - MsO SRZ Galanta 

Ľudovít Tamáš- MO SRZ Dunajská Lužná 

Pavol Matula – MsO SRZ Bratislava 2 

Miroslav Začko – MsO SRZ Hlohovec 

Peter Baránek- MsO SRZ Považská Bystrica 

Ladislav Supák- MsO SRZ Nové Zámky 

Peter Labát- MsO Bratislava 1 

Miloš Galgóci- MsO SRZ Sereď 

Pavol Dóka- MsO SRZ Prievidza  

Alexander Tomanovics-MsO Dunajská Streda 

Jozef Vanya-MO SRZ Senec 

zasadnutie riadil : J.Lantaj 

zapisovateľ: M.Galgóci 

1.Otvorenie 

J.Lantaj- Úvodné privítanie členov odboru ŠČ  a zástupcov organizácií SRZ  

2.Vyhodnotenie športovej činnosti  v roku 2013 

J.Lantaj informoval o domácich a medzinárodných  súťažiach v LRU-feeder uskutočnených 
v roku 2013, zhodnotil sa prechod do súťaže družstiev v 1 lige LRU-feeder a prechod do 
súťaže štvorčlenných družstiev pre nasledujúci ročník. 

 

 



3.Prihlášky do súťaže, nasadenie družstiev v roku 2014  

 

J.Lantaj požiadal P.Labáta o predstavenie prihlásených družstiev pre 1 a 2 ligu LRU-Feeder 
v počte 12 družstiev pre 1.ligu a 7 družstiev pre 2.ligu  LRU-feeder , nakoľko sa do 1.ligy 
LRU-F prihlásilo 11 družstiev, J.Lantaj informoval o rozhodnutí sekcie doplniť do plného 
počtu 12 družstiev 1.ligy LRU-F družstvo prihlásené do 2.ligy LRU-F MO SRZ Dunajská 
Lužná do 1.ligy,ktoré bolo posledným zostupujúcim z 1.ligy LRU-F v ročníku 2013.  

4. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2014 a plán práce pre rok 2014 

 

J.Lantaj  informoval zúčastnených o odstúpení Mariana Hasona z funkcie štátneho trénera 
LRU-F, ktorý sa zároveň vzdal funkcie vedúceho sekcie, ktorú mal právo vykonávať po 
pôsobení vo funkcii štátneho trénera. 

J.Lantaj informoval zúčastnených o odstúpení zo sekcie LRU-F člena Mikuláša Saláka na 
základe  zdravotného stavu. 

J.Vígh vyzval zúčastnených zástupcov organizácií aby pouvažovali nad vhodným 
kandidátom do sekcie LRU-F a doporučil, aby sa hľadal kandidát z prihlásených družstiev 
v 2.lige LRU-F, aby mala aj táto súťaž zástupcu v sekcii LRU-F. 

J.Lantaj informoval o prebratí zodpovednosti sekcie LRU-F za zastúpenie štátneho  trénera 
po dobu, kým sa nenájde vhodný kandidát na post reprezentačného trénera, ktorý sa bude 
môcť prihlásiť po vyhlásení výberového konania, ktoré bude vyhlásené po februárovom 
sedení Odboru športovej činnosti Rady SRZ. 

J.Lantaj predniesol nasledovný návrh nominačných pravidiel, ktorý sa po pripomienkovaní 
zúčastnených schválil jednohlasne: 

Nominačné preteky pre MS 2014 Írsko sa uskutočnia v prípade záujmu minimálne 7 
pretekárov a budú pozostávať z dvoch dvojkôl. Záujemcovia o nominačné preteky na MS 
2014-registrovaní pretekári sa musia prihlásiť do 28.2 2014 zaplatením štartovného vo výške 
100,-eur.Približná kalkulácia nákladov pre účasť na MS 2014 bola stanovená na 2000,-
eur,ktoré musí záujemca o účasť na MS 2014 zložiť formou zálohy do 25.5 2014.V prípade, 
že sa na nominačné preteky prihlási iba 6 pretekárov a budú mať záujem zúčastniť sa na MS 
2014 podľa stanovených podmienok, nebudú sa organizovať nominačné preteky a týmto 
pretekárom bude umožnená účasť na MS 2014.Sekcia poverila organizáciou nominačných 
pretekov a organizáciou výpravy na MS 2014 člena sekcie p.Jozefa Vígha v súčinnosti zo 
sekciou LRU-F. 

 Za schválenie nominačných pravidiel a kritérií  hlasovalo: prítomní  11  za 11 proti 0                    

 

 

5.Termínový kalendár súťaží pre rok 2014 



J.Lantaj predniesol návrh termínového kalendára, termínov 1 ligy LRU-Feeder 
a Majstrovstvách SR seniorov a mládeže schválené sekciou LRU, ktoré sa po 
pripomienkovaní zúčastnených zástupcov odhlasovali nasledovne: 

Máj 

     

8.5 2014 Galanta Cup Starý les 

10.5 - 11.5.2014 1. Liga jarné kolo Jatov 

10.5 -11.5 2014 
2. liga jarné kolo 

Dunajská Streda-
Polcestie 

17. 5. 18. 5. 2014 Nominačné preteky 1. kolo bude určené  

      

31.5 -1.6. 2014 
Browning Cup Madunice 

Jún 

  

7. - 8. 6 2014 Nominačné preteky 2. kolo    bude určené  

15.6 2014 Spomienkový pohár Skalica-Morava 

      

28.6 - 29.6. 2014 
Slovensko-Český pohár (60 

pretekárov) 
bude  určené 

Júl 

      

      

14. - 20.7. 2014 
Majstrovstvá sveta Írsko Inniscarra 

  

      

August 

2. - 3. 8. 2014 Nomináčné preteky Holandsko bude určené  

9. - 10. 8. 2014     

16. - 17. 8. 2014     

23. - 24. 8. 2014 Sereď Cup Sereď- Dolná Streda 

30. -31. 8. 2014     

September 

6. - 7. 9. 2014 1. Liga, 2. Liga jesené kolo Madunice 

      

      

27. - 28.9. 2014 
Majstrovstvá SR seniorov a 

juniorov 
Bytča 

Október 

   

      

      

      
 

V prípade ČS pohára bolo prijatých niekoľko návrhov, z ktorých sa po konzultácii 
s organizátorom pretekov a sekciou LRU-F  vyberie vhodná lokalita a revír. Navrhol sa 
termín na prvé nominačné kolo pre MS 2015 Holandsko, ktoré v prípade  potreby môže 
a nemusí využiť nový štátny tréner. Garanti a organizácia jednotlivých pretekov budú 
uverejnené v propozíciách pre jednotlivé preteky na stránke www.feeder.sk 



Hlasovanie za výber revírov pre 1 a 2 ligu LRU-F prebehlo nasledovne: 

1.kolo 1.liga-Jatov- Prítomní :11 Hlasovanie za:8  proti:0 zdržali sa:3 

1.kolo 2 liga-Dunajská Streda Prítomní :11 Hlasovanie za:11  proti:0 zdržali sa:0 

2.kolo 1 a 2 liga-Madunice: Prítomní :11 Hlasovanie za:11  proti:0 zdržali sa:0 

Majstrovstvá SR-Bytča: Prítomní :11 Hlasovanie za:10  proti:1 zdržali sa:0 

 

6.Rôzne 

V diskusii k ostatnému sa prednieslo nasledovné: 

J.Lantaj navrhol úpravu  súťažných pravidiel LRU-feeder podľa zmien v medzinárodných 
pravidlách. 

P.Labát informoval zúčastnených o konkrétnych zmenách v medzinárodných súťažných 
pravidlách LRU-feeder: 

Minimálna dĺžka náväzca je 50 cm meraná od konca spodku košíka 

Po kontrole krmiva rozhodcami nesmie pretekár krmivo dovlhčovať až do začiatku pretekov, 
čiže dovlhčovať krmivo môže  až signáli začiatku pretekov.  

Dovlhčovanie krmiva je dovolené len rozprašovačom, nie je dovolené nalievanie  tekutých 
posilovačov do krmiva a namáčanie-dipovanie nástrah, arómy sa môžu aplikovať iba vo 
forme spreja do krmiva popr.na nástrahy. 

Vo vnadiacej zmesi je zakázané používanie peliet a boilí. 

Minimálna dĺžka úlovkovej sieťky je 3,5 m, z čoho musí byť ponorená vo vode minimálne 1,5 
m 

Prítomný :12 Hlasovanie za:11  proti:1 zdržali sa:0 

 

Návrh na uznesenie rozšíreného zasadnutia sekcie LRU-Feeder 

1. Schvaľujeme nasadenie družstiev do postupovej súťaže LRU-Feeder 2014    príloha 
č.1 

2. Schvaľujeme termínový kalendár súťaží  LRU-Feeder pre rok 2014    príloha č.2 
3. Schvaľujeme plán prípravy štátnej reprezentácie LRU-Feeder pre rok 2014 
4. Schvaľujeme doplnenie a zmeny v súťažných pravidlách LRU-Feeder  

 

V Bratislave 19.1 2014 

 


