Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU - feeder 2016
Dátum konania: 30.1.2016, 13:00
Miesto konania: Slovenský rybársky zväz-Rada Žilina, ul.A.Kmeťa 20 Žilina
Zúčastnení členovia odboru ŠČ:
 za sekciu LRU-feeder :Ján Lantaj, Pavel Brašeň, Miloš Galgóci, Milan Melichár, Gabriel
Drozdík
 za odbor ŠČ Rady Žilina SRZ: Vladimír Hromek
 za rozhodcovskú komisiu: Milan Seleši, Tibor Petruš, Gabriela Hupková, Pavol Kubiš
Zúčastnení zástupcovia MO a MsO SRZ s platným hlasovacím mandátom:
1. Gábor Papp
2. Roman Pavelka
3. Pavol Matula
4. Miroslav Začko
5. Milan Zelenák
6. Szikonya Kristián
7. Marian Hason
8. Miloš Galgóci
9. Pavol Kovács
10. Jozsef Vanya
11. Ján Grecula
12. Ján Slašťan
13. Oto Hodek
14. Ľudovít Tamáš
15. Milan Michlík
16. Miroslav Kosmeľ
17. Gabriel Drozdík

MsO SRZ Galanta
MO SRZ Dunajská Lužná
MsO SRZ Bratislava 2
MsO SRZ Hlohovec
MsO SRZ Považská Bystrica
MsO SRZ Nové Zámky
MsO SRZ Bratislava 1
MsO SRZ Sereď
MsO SRZ Dunajská Streda
MO SRZ Senec
MsO SRZ Trebišov
MsO SRZ Košice
MsO SRZ Komárno
MsO Bratislava V
MsO Pezinok
Mso Dolný Kubín
Mso Štúrovo

1) Otvorenie
Ján Lantaj privítal všetkých zúčastnených zástupcov organizácií a hostí, oboznámil ich
s programom a jednotlivými bodmi zasadnutia a po predložení poverení od zástupcov organizácií
SRZ uviedol, že mandát na hlasovanie má 17 zástupcov jednotlivých MO a MsO SRZ a otvoril
schôdzu.
2) Vyhodnotenie športovej činnosti v roku 2015
Ján Lantaj informoval zúčastnených o priebehu postupových súťaží v roku 2015,
o skvalitnení súťaže z dôvodu rozšírenia počtu ligových kôl a skvalitnení výberu
reprezentácie na základe vyhodnotenia z týchto pretekov a majstrovstiev Slovenska , čím
sa znížila nákladová a časová záťaž na samotných pretekárov. Negatívnym poznatkom bol
nezáujem organizácií SRZ o organizáciu ligových pretekov, vo veľa prípadoch musela
sekcia LRU-F v spolupráci s pretekármi zabezpečiť technické náležitosti pri organizácii
ligových kôl. V sumáre 1.liga LRU - feeder za rok 2015 splnila svoje ciele a naplnila
očakávania pre ďalší rozvoj tejto športovej disciplíny.
Pán Drozdík vyhodnotil priebeh 2. ligy LRU - feeder a skonštatoval, že priebeh
druholigových pretekov prebiehal v priateľskej atmosfére na vysokej športovej úrovni. Jedným z
negatív bola neznalosť súťažných pravidiel niektorých pretekárov, ale aj rozhodcov a požiadal
prítomných zástupcov sekcie rozhodcov o dôslednejšej kontrole dodržiavania pravidiel v 2.lige.
Ďaľšie negatívum videl v nedostatočnom počte ligových súťaží pre väčšiu objektívnosť sú 2.kolá

ligy nedostatočné. Celkovo ale 2. liga splnila svoje ciele a vychováva novú generáciu pretekárov
pre 1. ligu.
Vyhodnotenie MS 2015 Holandsko
J.Lantaj informoval o účasti reprezentačného družstva na MS v Holandsku, na ktorých sa
slovenské družstvo umiestnilo na 22. Mieste z 26 štartujúcich.
Tieto výsledky sú z väčšej miery zapríčinené nedostatkom súťažných pretekov z predošlých rokov.
V roku 2015 bol vytvorený nový systém súťaže, a je predpoklad,že v nasledujúcich rokoch dôjde
k zlepšeniu vo výsledkoch v medzinárodných súťažiach.
Vedúci OŠČ pán Hromek predniesol správu o financovaní a rozpočte pre odbor športovej činnosti.
Podrobne rozobral financovanie jednotlivých disciplín odboru športovej činnosti a model
financovania reprezentácie po dosiahnutom výsledku. Zoznámil členov s tým, že nie je možné
zvýšiť príspevky pre LRU Feeder z dôvodu, že zvýšenie nebolo schválené Radou SRZ. Pani
Hupková oboznámila prítomných s poznatkami rozhodcov, ktoré získali počas roku 2015
a informovala, že v roku 2016 budú delegovaní na ligové preteky LRU-F traja rozhodcovia.
Zúčastnení delegáti si odsúhlasili poskytnutie 2 pomocných sektorových rozhodcov z radov
družstiev a pretekárov pre každé ligové kolo.
3) Prihlášky a registrácie pre rok 2016, nasadenie družstiev v roku 2016
Ján Lantaj informoval prítomných, že možnosť prihlásenia do 1.a 2. ligy LRU –F 2016 využili
všetky družstvá, ktoré mali nárok štartovať v ročníku 2016 a vyzdvihol prihlásenie nových družstiev
organizácií SRZ do postupovej súťaže, z čoho vyplýva záujem o túto športovú disciplínu. Ďalej
zúčastnených oboznámil o neskorých podaniach prihlášok do súťaží v niektorých sekciách. Na
tomto základe sa vedúci sekcií dohodli na sankcii pre družstvá, ktoré sa neprihlásia v stanovenom
termíne na sekretariát odboru športovej činnosti, že im bude umožnené prihlásiť sa len na základe
schválenia sekciou pod ktorú spadajú so sankciou+ 100 eur k štartovnému pre danú súťaž.
Nasadené družstvá
1. liga SRZ MsO, MO
1. Bratislava 1
2. Hlohovec
3. Galanta B
4. Sereď
5. Považská Bystrica
6. Bratislava 2
7. Galanta A
8. Senec
9. Dunajská Lužná
10. Dunajská Streda
11. Komárno
12. Nové Zámky

AWA-S
Browning
Masterfish
Browning
Trabucco
Sensas
SPRO
ŠKFT Abramis
Timármix
Tubertini
Maroš Mix

2. liga SRZ MsO, MO
1. Bratislava V ŠKFT Abramis
2. Dunajská Streda
Haldorado
3. Dolný Kubín
4. Košice
A-Z Rybár Browning
5. Vrbové
Browning Sports
6. Štúrovo
Colmic
7. Galanta
Sensas B
8. Trebišov
Big Carp Baits
9. Trebišov
Mivardi
10. Pezinok
11. Košice
Rypomix
12. Dunajská Lužná
Mvde

4) Termínový kalendár súťaží pre rok 2016
Ján Lantaj navrhol, aby za termínový kalendár hlasovali účastníci 1. ligy a 2. ligy samostatne,
každý pre svoju súťaž.
Prebehlo hlasovanie prítomných: za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 0, návrh bol jednohlasne prijatý.
Na základe požiadavky vedúcich družstiev 2.ligy o rozšírení počtu ligových kôl 2.ligy LRU-F bol
daný návrh na rozšírenie počtu ligových kôl pre túto súťaž z dvoch na tri.
Prebehlo hlasovanie prítomných: za: 9, proti: 0, zdržalo sa: 0, návrh bol jednohlasne prijatý.
2.1. Súťaž družstiev 1.liga pozostáva z 4 dvojkôl. 2.liga pozostáva z 3 dvojkôl. Každé kolo sa
považuje za samostatný pretek a skladá sa spravidla z dvoch päťhodinových pretekov konaných v
dvoch dňoch nasledujúcich po sebe, spravidla sobota nedeľa.
Na základe hlasovania prítomných boli odsúhlasené nasledovné revíry pre 1. a 2. ligu LRU -feeder
v roku 2016.
2. Liga LRU – feeder
kolo

dátum

miesto

za

proti

zdržal sa

1.

16.-17.4.

Jatov

6

1

2

2.

10.-11.9.

Môťová Zvolen

8

0

1

3.

1.-2.10.

Hornád Košice

8

0

1

návrh dal
Sekcia LRU
F
Sekcia LRU
F

záver hlasovania

MsO Košice

schválené

schválené
schválené

1. Liga LRU – feeder
kolo
1.
2.
3.
4.

dátum
23.-24.4.
4.-5.6.
2.-3.7.
10.-11.9.

miesto
Jatov
Madunice
Nováky
Žilina Váh

za
9
8
9
6

proti
0
1
1
0

zdržal sa
1
1
0
4

návrh dal
Sekcia LRU F
Sekcia LRU F
Sekcia LRU F
MsO Žilina

záver hlasovania
schválené
schválené
schválené
schválené

Medzinárodné majstrovstvá SR v LRU – feeder
kolo
1.

dátum
15.16.10.

miesto
VN Kráľová
P.Bystrica

za
16

proti
0

zdržal sa
1

návrh dal
Sekcia LRU

záver hlasovania
schválené
náhradná lokalita

Podrobný kalendár aj s pohárovými pretekmi bude uverejnený na stránke www.srzrada.sk a na
FB sekcia LRU – feeder.
5) Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2016
Ján Lantaj oboznámil prítomných o výbere reprezentácie pre nastávajúce MS v Srbsku, na základe
rebríčka zo súťaží v roku 2015. Uviedol, že v dejisku MS sa mesiac pred termínom MS uskutoční
medzinárodný pohárový pretek, na ktorom sa zo Slovenska zúčastnia dve 5-členné družstvá
s cieľom čo najviac zistiť o lokalite a vode pre účely dobrého výsledku našej reprezentácie.

6) Plán práce na rok 2016
Z posledného decembrového zasadnutia sekcie LRU-F bol prítomným odprezentovaný návrh
juniorskej ligy LRU-F podľa nasledujúcich kritérií:











Liga je dlhodobá mládežnícka súťaž jednotlivcov z ktorej vzídu víťazi v daných kategóriách.
Termíny pretekov sú uvedené v termínovom kalendári pretekov schválenom prezídiom
odboru športovej činnosti a radou SRZ.
Pre juniorskú ligu boli navrhnuté vekové kategórie od 10 rokov U14, U18.
Liga U14 a U18 bude otvorená v prípade ak sa do každej kategórie prihlási min. 12
pretekárov.
Ak nebude dostatočný počet pretekárov, kategórie sa zlúčia do jednej.
Ak v zlúčenej kategórii nebude min. 12 pretekárov, nebude v danom roku otvorená
Juniorská liga.
Liga bude prebiehať v dvoch kolách po 1 dni podľa pravidiel LRU - feeder.
Štartovné v juniorskej lige sa neplatí.
Juniorská liga je súťažou jednotlivcov, nie družstiev.
Pretekári z juniorskej ligy môžu štartovať aj v 1. alebo 2. lige ale nie v 1. a 2. lige súčasne.
Do súťaže sa môžu prihlásiť pretekári, ktorí sa do určeného termínu v danom roku prihlásia
na sekretariát športového odboru písomne na adresu: SRZ, rada Žilina A. Kmeťa 20, 01055
Žilina alebo e-mailom na adresu: sport@srzrada.sk.

7) Rôzne


p.Miroslav Začko zadal dotaz, či budú organizované M SR detí v roku 2016. Ján Lantaj mu
odpovedal, že v roku 2016 sa neuvažuje o organizovaní M SR detí z dôvodu nezáujmu a
slabej účasti v predchádzajúcich ročníkoch. Ďalej uviedol, že je problém s výberom lokality,
pokiaľ sú juniorské MSR spojené zo seniorskými, nakoľko nevieme predpokladať koľko
junior sa prihlási. Bolo aj odprezentované, že niektorí seniorský účastníci MSR vyjadrili
nespokojnosť s odfinancovaním juniorských ocenení, nakoľko ocenenia pre MSR prebiehali
procesom samofinancovania od prihlásených seniorov na MSR. Z tohto dôvodu sa plánuje
zriadenie juniorskej ligy, avšak za predpokladu, že na túto súťaž dostane sekcia LRU F
prostriedky z Rady SRZ, bez toho aby sa čerpalo z príspevkov družstiev a organizácií
v seniorských odvetviach. Vedúci športového odboru p. Hromek ústne prisľúbil finančné
prostriedky pre tento účel a ďaľšie kroky v tomto smere sa podniknú po zasadnutí vedúcich
sekcií a vedenia OŠČ.



Ján Lantaj predniesol nespokojnosť zo športovým a šetrným zaobchádzaním z úlovkami
rýb niektorých pretekárov, ktorí aj pri väčších rybách nepoužívajú podberák, čím
poškodzujú ryby a podotkol, že tento jav nemalou mierou prispel ku neochote organizovať
ligové preteky niektorých organizácií a vyzval prítomných o návrhy na zlepšenie. Boli
prednesené návrhy na povinnosť podoberať všetky ulovené ryby okrem belice, čo by
v skutočnosti bolo neskontrolovateľné. K tejto téme sa diskutovalo, p.Hason uviedol, že
buď všetko podoberať alebo nič, nakoniec J.Lantaj navrhol zmenu pravidiel na
odhlasovanie nasledovne:



v článku 15/ Úlovky a ich prechovávanie za 3. vetou doplniť vetu s nasledovným znením:
„Pretekár je povinný každú rybu z vody vyloviť podberákom bez ohľadu na jej druh a
veľkosť“

Prebehlo hlasovanie prítomných: za 9, proti 6, zdržalo sa: 2, návrh bol prijatý.


Ján Lantaj navrhol doplniť pravidlo podľa medzinárodných pravidiel: nahadzovacia
vzdialenosť min. 15 m od navijáku. K tomuto návrhu vzniesli pripomienku rozhodcovia, že
je problematické zmerať túto vzdialenosť.

Prebehlo hlasovanie prítomných: za 3, proti 9, zdržalo sa: 5, návrh nebol prijatý.


P.Kovács navrhol, aby sa používala patentka v súlade s medzinárodnými pravidlami. O
návrhu prebehla diskusia a Ján Lantaj navrhol znenie textu pravidiel: v článku 12/
Vnadenie nahradiť celé znenie o používaní malej a veľkej patentky nasledovným textom:
„Kŕmna patentka sa predkladá ku kontrole v 0,5 l ciachovanej nádobe vzor Sensas. Lovná
patentka na háčik sa predkladá ku kontrole v oficiálne schválenej ciachovanej nádobe
FIPS vzor Tubertini podľa pravidiel CIPS. Množstvo patentky je limitované 0,5 l kŕmnej
patentky + lovná patentka na háčik v oficiálnej nádobe vzor Tubertini podľa pravidiel CIPS

Prebehlo hlasovanie prítomných: za 17, proti 0, zdržalo sa: 0, návrh bol prijatý.
Miloš Galgóci pripomienkoval použitie medzinárodne schválenej oficiálnej nádoby pre lovnú
patentku na háčik. Z toho dôvodu prebehlo hlasovanie prítomných za používanie nádoby určeného
vzoru podľa pravidiel CIPS.
Prebehlo hlasovanie prítomných: za 13 , proti 2, zdržalo sa: 2, návrh bol prijatý.


Pavel Brašeň upozornil na chyby pri žrebovaní pretekov v roku 2015 kde došlo k
neoprávnenému zvýhodneniu niektorých družstiev tým, že v priebehu pretekov si
vyžrebovali 2 forhondy. K uvedenému prebehla diskusia a Ján Lantaj navrhol v článku 9/
Žrebovanie pretekov doplniť článok o nasledovný text: „ Za správnosť žrebovania
zodpovedá pretekár alebo vedúci družstva. Ak dôjde k chybnému žrebovaniu tak, že
družstvo si vylosuje na jedno kolo 2 krát forhond, je pretekár alebo vedúci zvýhodneného
družstva povinný túto skutočnosť nahlásiť do ukončenia žrebovania komisii rozhodcov
alebo garantovi pretekov. Následne sa znovu vykoná žrebovanie v tom sektore, v ktorom
bola zistená chyba žrebovania.“ V článku 21/ Sankčný poriadok sa doplní o nasledovný
text: h „Ak pretekár alebo vedúci družstva neoznámi do konca žrebovania, že pri žrebovaní
došlo k chybe a majú v jednom kole 2 forhondy, bude pretekár, ktorý vyžreboval v poradí 2.
forhond diskvalifikovaný a bude mu udelený počet bodov podľa počtu pretekárov v sektore
+2 body.“

Prebehlo hlasovanie prítomných : za 15 , proti 2, zdržalo sa: 0, návrh bol prijatý.
8) Záver
Uznesenie z rozšíreného zasadnutia sekcie LRU -feeder 2016:
1. Schvaľujeme termínový kalendár súťaží LRU -feeder 2016
2. Schvaľujeme plán práce na rok 2016
3. Doporučujeme modifikáciu súťažných pravidiel LRU -feeder:
4. Berieme na vedomie prihlášky do súťaží a nasadenie družstiev
5. Berieme na vedomie správu sekcie LRU-F za rok 2015
6. Berieme na vedomie vyhodnotenie športovej činnosti za rok 2015
V Bratislave 03.02.2016

