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Zápisnica z výročného rozšíreného zasadnutia sekcie LRU-mucha zo dňa 

26.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prítomných bolo 23 zástupcov družstiev s hlasovacím právom a 

- členovia sekcie - Igor Hríbik, Michal Leibiczer, Peter Tomko, Miroslav Timčák , Jozef 

Trnka. 

 

Zasadnutie otvoril vedúci sekcie I. Hríbik a predniesol návrh programu z pozvánky na 

zasadanie, návrh programu bol odsúhlasený rozšírenou sekciou a  pokračovalo zasadanie 

podľa určeného programu.  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2018 

3. Vyhodnotenie šport. činnosti v roku 2018 

4. Prihlášky a registrácie pre rok 2019, nasadenie družstiev v roku 2019 

5. Termínový kalendár súťaží pre rok 2019 

6. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2019 

7. Voľby členov sekcií – športových odborov na obdobie 2019-2022 

8. Plán práce na rok 2019 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

Po prestávke vedúci sekcie I. Hríbik predniesol návrhy organizácií, sekcie na zmeny 

a doplnenie pravidiel LRU-mucha. Modifikácie pravidiel sú popísané nižšie, boli schválené 

s tým, že majú byť zakomponované do pravidiel a platné pre sezónu 2019 a nasledujúce. 

 

Ďalším bodom boli voľby členovej do novej sekcie na obdobie 2019-2022.  

Zo zúčastnených delegátov rozšírenej sekcie kandidovali : Leibiczer Michal, Timčak 

Miroslav, Tomko Peter, Trnka Jozef, Vladimír Ligda, Benka Andrej, Mäsiar Marek, 

Mlynarčík Štefan, Bienek Peter, Donoval Martin, Gajdoš Jozef. 

Výsledky volieb členov novej sekcie: Tomko Peter 19, Leibiczer Michal 15, Ligda vladimír 

15, Gajdoš Jozef 14, Mlynarčík Štefan 13,/ Bienek Peter 8, Timčak Miroslav 8, Mäsiar Marek 

7, Donoval Martin 7, Benka Andrej 6, Trnka Jozef 1. 

Členovia novej sekcie sa odobrali a po dohode sa predsedom novej sekcie stal Leibiczer 

Michal. 

 

Na záver zasadania vedúci starej sekcie I. Hríbik zhrnul schválené výsledky zasadania a 

poďakoval delegátom za konštruktívny prínos. 

 

Rozšírené zasadnutie sekcie berie na vedomie : 

 
1. správu o činnosti sekcie LRU- mucha za rok 2018  

2. správu o činnosti a účasti z MS seniorov 2018 v Taliansku 

3. správu o účasti seniorov na ME seniorov 2018 v Českej republike 

4. nasadenie družstiev LRU- mucha pre rok 2019 

 

Zloženie sekcie pre rok 2019 : 

 
Členovia sekcie poverujú Michala Leibiczera vedením sekcie do konania VOLEBNEJ 

KONFERENCIE.  



 

 
 

Leibiczer Michal – poverený predseda sekcie LRU - mucha 

Peter Tomko 

Ligda Vladimír 

Gajdoš Jozef 

Mlynarčík Štefan 

 

 

Doporučuje : 
 

1. termínový kalendár súťaží družstiev a jednotlivcov v LRU- mucha na rok 2019 

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

a jednotlivcov na rok 2019 pre jednať  so sekciou rozhodcov a uzatvoriť na zasadaní 

sekcie  

3. účasť  reprezentácie seniorov A na MS v LRU- mucha v Tasmánií za podmienok  

stanovených Radou SRZ. 

4. účasť reprezentácie seniorov na ME v LRU- mucha v Čiernej Hore samofinancovaním 

5. zvážiť účasť reprezentácie juniorov na MS v LRU- mucha v Česku a po prehodnotení 

kvality družstva a určení rozpočtu na jednotlivé sekcie pre rok 2019. 

6. Organizáciám, ktoré chcú usporiadať preteky na vodnej nádrži Dedinky a 

vyrovnávacej vodnej nádrži Bešenová, aby zaslali žiadosť na Radu SRZ. 

7. všetkým registrovaným pretekárom v družstvách LRU-mucha, aby uhradili poplatok 

za registráciu do RSM vo výške 5 Euro na variabilný symbol 12015 a to do konca 

februára daného roku. 

8. pre rok 2019 preložiť divíziu jeseň na termín 17.-18.8. s ohľadom na žiadosť  

pretekárov zúčastniť sa na medzinárodnom preteku BIG RIVER RACE v 

Ružomberku 

9. vypracovať návrh a zmedializovať juniorov v časopise Slovenský rybár 

10. vyriešiť prezentáciu náhradných pretekárov v dlhodobo postupových súťažiach 

11. čo z pretekom ktorý sa nekoná alebo nebol bodovaný (ak ten istý pretek 2 roky po 

sebe nebol bodovaný vyradiť z termínového kalendára) 

12. určiť vek juniorov na zúčastňovanie sa ATP pretekov 

 

 

 

 

Ukladá sekcii :  

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

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

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

3. pripraviť opatrenia na zvýšenie počtu juniorov súťažiacich v LRU – MUCHA 

4. definitívne určiť formu kvalifikačných pretekov s ohľadom najmä na ME Nórsko ale 

aj  MS Fínsko v roku 2020, najneskôr v apríli 2019.  

  

 

Schvaľuje : 



 
1. plán práce sekcie na rok 2019 

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

3. rebríček  pretekárov RSM za rok 2018 

4. zabezpečiť postih družstiev (manipulačný poplatok vo výške štartovného) družstvám, 

ktoré včas nedoručia prihlášku na súťaž v termíne. Po zahájení rozšíreného zasadania 

LRU-mucha už nebude možné družstvo zaregistrovať. 

5. povinnosť všetkým registrovaným pretekárom pretekárov v postupových súťažiach 

LRU - MUCHA, aby uhradili poplatok za registráciu do RSM vo výške 5 Euro do 

konca februára daného roku. Ak uhradia poplatok oneskorene, musia zaplatiť aj 

manipulačný poplatok vo výške registračného poplatku do RSM. Až po splnení 

všetkých podmienok pre registráciu do RSM budú zaradení do RSM. 

6. do rebríčka RSM môže byť po uhradení registračného poplatku zaradený aj pretekár, 

ktorý nemusí byť registrovaný v družstve v dlhodobých súťažiach LRU-mucha 

7. pre započítanie zahraničných pretekov do rebríčka RSM je povinnosť zaslať na sekciu 

LRU - MUCHA  výsledky najneskôr do mesiaca po konaní daných pretekov. 

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

a platná už pre sezónu 2019 

 

Zapracovať návrhy zmeny pravidiel a zverejniť: 

Do bodu 2.2.4 Kvalifikačné preteky a výber reprezentácie  - doplniť  vetu: 

Ak sa reprezentanti A reprezentácie v danom roku nezúčastnia Majstrovstiev Sveta v LRU – MUCHA, 
majú prednostné právo sa zúčastniť v danom roku Majstrovstiev Európy v LRU MUCHA. 

Do bodu 2.2.4 Kvalifikačné preteky a výber reprezentácie  - doplniť  vetu: 

Výber reprezentácie kategórie Masters sa pri splnení vekovej podmienky riadi výsledkom v rebríčku 
RSM v roku pred konaním súťaže Masters. 

Tréner seniorskej reprezentácie  má právo určiť dvoch členov reprezentácie v kategórii Masters 
z bývalých reprezentantov SR na Majstrovstvách Sveta v LRU MUCHA aj mimo rebríčka. 

  

Do bodu 5.1. Udeľovanie bodov do RSM podľa typu súťaže  - vykonať modifikáciu : 

Udeľovanie bodov do RSM – pohárové súťaže 

Minimálny počet zúčastnených registrovaných pretekárov pre bodovanie pohárových pretekov je 40. 

Všetky preteky uvedené v schválenom kalendári LRU - mucha pre daný rok boli 40 bodové. 

 

 

Sekcia LRU-mucha v Žiline 26.1. 2019 

http://www.lrumucha.sk/

