
Zápisnica  
Z výročného zasadnutia LRU-P konaného dňa 21.01.2017 v Žiline 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  1. Otvorenie 

                 2. Kontrola uznesenia z roku 2016 

               3. Vyhodnotenie súťaží za rok 2016 
               4. Prihlášky a nasadenie družstiev pre rok 2017 
               5. Termínový kalendár 2017 
               6. Plán prípravy štátnej reprezentácie 
               7. Plán práce sekcie LRU-P 
               8. Rôzne    
               9. Uznesenie 
 
Bola zvolená návrhová a mandátová komisia v zložení: 
Pavelková - predseda,  Ottinger,  Krupička 
 
1.Otvorenie – zasadnutie otvorila Mirka Pavelková, vedúca sekcie LRU-P 

 
2. Kontrola uznesenia z roku 2016: 

- Prehodnotiť rebríček ATP – sekcia vypracovala nový rebríček 
- Koncepcie reprezentácii spracované a zverejnené  
- Medaile s nápisom – úloha splnená len čiastočne, nakoľko sa ešte použili 

medaile zo zásob 
- Liga žien – bola v propozíciach uvedená 
- Povinnosť zabezpečiť rozhodcu za každé družstvo – úloha nesplnená  

 
3. Vyhodnotenie súťaží za rok 2016 
 – dlhodobo postupové súťaže a MSR správu predniesol Ľuboš Krupička.  
 Roman Pavelka oboznámil s výsledkami našich pretekárov na medzinárodných 
súťažiach, kde Rasťo Dudr sa umiestnil 3. mieste a Tomáš Mindák 8.miesto. 
 
4. Prihlášky a nasadenie družstiev 
    1. liga – Prihlásili sa všetky družstvá 
    2. liga – prihlásili sa všetky družstvá 
    Divízia – prihlásilo sa 6 družstiev 
 
5. Termínový kalendár postupových súťaží na rok 2017 
- tvorí samostatnú prílohu zápisnice 
 
6. Plán prípravy štátnej reprezentácie 
-   Ľ. Krupička – družstvo P.Bystrice sa vzdalo práva účasti na MS klubov 
-   MS klubov – sa zúčastní družstvo MsO SRZ Levice  



Príprava a koncepcia práce štátnej reprezentácie žien, mládeže a seniorov bude 
zverejnená na fb do konca februára, kedže prebieha výberové konanie na štátnych 
trénerov. 
 
7. plán práce sekcie na rok 2017 
- tvorí samostatnú prílohu zápisnice 
 
 
8. Rôzne 
-Vedúca sekcie informovala o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2016 
- sekcia navrhuje znížiť počet bodovaných pohárových pretekov do ATP, po 
diskusii 
sekcia sťahuje návrh a zostáva pôvodný systém 
 
- počet  pretekárov na bodovaných pohárových pretekov ATP upresniť  na: 20 
registrovaných pretekárov 
 
Za: 
Proti: 0 
Návrh bol prijatý 
 
- p. Vicena skonštatoval, že úroveň súťaže – MSR žien je nízka, keď súťažia v lige 
žien len 3 pretekárky a potom môžeme mať špičkového trénera keď nemá z čoho 
vyberať pretekárky.  Jeho pôvodný návrh z pred niekoľkých rokov , ktorý bol aj 
schválený, aby každé prvoligové družstvo malo v súpiske aj ženu časom upadol 
 
- p. Petocz, štátny tréner žien, vysvetlil systém výberu reprezentácie žien, ktoré sa 
mohli okrem postupových súťaží a MSR zúčastniť aj pohárových pretekov. 
Skonštatoval, že ženy je nutné podporiť, nakoľko je to i finančne pre ne náročné. 
 
- p. Tuška navrhuje, upraviť časy v propozíciach pri postupových súťažiach 
povinný tréning:  9.00 losovanie, 12-17:00. lov, 19.00 uzatvorenie trate 
Za:  
Proti: 1    Zdržal: 1 
Návrh bol schválený 
 
Sekcie navrhuje losovať sektory deň dopredu u 1. a 2. ligy 
Za: 
Proti: 0 
Návrh bol schválený 
 
p. Rolík navrhuje povinný tréning na MSR 
za: 
Proti: 0 



Návrh bol schválený 
 
p. Ardan , z dôvodu ochrany belice, navrhuje ju samostatne uchovávať 
 
9. Záver 
Ved. návrhovej a mandátovej komisie prečítala uznesenie. 
Za: 
Proti: 0 
Návrh na uznesenie bol prijatý jednohlasne. 
- tvorí samostatnú prílohu zápisnice 
 
 
 
Zapísala: Hupková 
 
Overil: Luboš Krupička 


