
Zápisnica z výročného rozšíreného zasadnutia sekcie LRU-mucha zo dňa 

9.1.2016 

 
Prítomných bolo 19 zástupcov družstiev s hlasovacím právom a 

- za OŠČ - vedúci odboru ŠČ – PaedDr. V. Hromek 

- za komisiu rozhodcov - M. Seleši, M.Bajzík 

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

 

Zasadnutie otvoril vedúci sekcie I.Hríbik a predniesol návrh programu, ktorí prítomní 

zástupcovia schválili.  

 

Vedúci sekcie I.Hríbik a predniesol správu o činnosti sekcie LRU-mucha za rok 2015. 

 

Ďalej rozšírené zasadanie prerokovalo a schválilo návrh termínového kalendára súťaží LRU-

mucha. 

 

Po prestávke vedúci sekcie I.Hríbik a predniesol návrh 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 2016 a nasledujúce. 

 

Následne prebehla diskusia delegátov, z ktorej vznikli úlohy pre sekciu a člena rady, popísané 

nižšie. 

 

Na záver diskusie vystúpil vedúci OŠČ PaedDr. V. Hromek, ktorý sa venoval hlavne 

financovaniu športovej činnosti a vyzdvihol dobrú prácu sekcie LRU-mucha v roku 2015 

a zaželal úspechy v roku 2016. 

 

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

delegátom za konštruktívny prínos a ukončil rozšírené zasadanie LRU-mucha pre rok 2016. 

 

Rozšírené zasadnutie sekcie berie na vedomie : 

 
1. správu o činnosti sekcie LRU-mucha za rok 2015  

2. správu o činnosti a účasti z MS seniorov 2015 v Bosne a Hercegovine 

3. správu o účasti seniorov  na ME Taliansko 

4. nasadenie družstiev LRU-mucha pre rok 2016 

 

 

Igor Hríbik – vedúci 

Peter Tomko 

Michal Leibiczer 

Jozef Trnka 

Miroslav Timčák 

 

 

Doporučuje : 
 

1. termínový kalendár súťaží družstiev a jednotlivcov v LRU-mucha na rok 2016 



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

a jednotlivcov na rok 2016 prejednať  so sekciou rozhodcov a uzatvoriť na zasadaní 

sekcie v apríli 

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

stanovených Radou SRZ. 

4. účasť reprezentácie seniorov na ME v LRU-mucha v Poľsko, zloženie družstva 

prehodnotiť po určený účasti na MS. 

5. účasť reprezentácie juniorov na MS v LRU-mucha v Španielsku prehodnotiť po určení 

rozpočtu na jednotlivé sekcie pre rok 2016. 

6. na žiadosť aktuálneho reprezentačného tréner Ing.Bieneka Petra uskutočniť 

kvalifikáciu pre rok 2016 v rámci štyroch alebo piatich pretekov ATP. Navrhované 

preteky : Dedinky Open, MSR, Oravská muška, Liptovský lipeň prípadne ešte jedny 

preteky. Toto bude definitívne spresnené po odsúhlasení termínového kalendára, 

najneskôr v apríli.   

7. upozorniť všetky organizácie na včasné zasielanie prihlášok do dlhodobo postupových 

súťaží. 

8. organizáciám dodržiavať termín zasielania propozícií a to 60 dní pred pretekmi 

vedúcemu sekcie p. Hríbikovi Igorovi a pani Márii Sprušanskej na sekretariát OŠČ. 

9. Organizáciám, ktoré chcú usporiadať preteky na vodnej nádrži Dedinky a I.ligu na 

Orave II, aby zaslali žiadosť na Radu SRZ. 

10. 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. 

11. zverejniť na stránke LRU-mucha potrebu nových rozhodcov na preteky a termín 

školenia rozhodcov pre rok 2016. 

12. vypracovať návrh zmeny pre postupové súťaže (viac kôl, prípadne rotácia) 

13. pre Majstrovstvá Slovenska v LRU-mucha v L.Hrádku vypracovať propozície súťaže 

tak, aby nebolo nutné merať každý úlovok a aby sa pre každého pretekára hodnotili 4 

kolá, tzn. že preteky budú pozostávať z ôsmich dvojhodinových kôl. 

14. Neobmedzovať počet účastníkov s iným ako slovenským občianstvom na dlhodobých 

súťažiach.  

15. V dlhodobých súťažiach zmeniť  pridelenie rozhodcov  v  družstvách na základe 

posunu podľa umiestnenia družstiev pravidlom : prvý – druhému družstvu, druhé – 

tretiemu družstvu atď, až posledné družstvo - prvému družstvu poradia družstiev. 

16. Aby vyhlasovanie výsledkov súťaží LRU-mucha bolo dôstojné a podľa možností ho 

vyhlasoval garant rady SRZ. 

 

 

 

Ukladá sekcii :  

 
1. zabezpečiť predpis pre postih družstiev vo výške štartovného družstvám, ktoré včas 

nedoručia prihlášku na súťaž. 

2. vypracovať návrh zmeny pravidiel pre postupové súťaže (viac kôl, prípadne rotácia) a 

dať na schválenie rozšírenej sekcii v roku 2017. 

3. vypracovať návrh na účasť Slovenského družstva na súťaži Majstrovstvá sveta 

Masters (nad 50 rokov) v LRU-mucha. 

4. určiť do júna 2016 návrh pretekárskych úsekov na MS LRU-mucha pre rok 2017. 

 

 



Ukladá členovi Rady SRZ : 
aby na zasadaní rady predniesol otázku o výške časti príspevku z členského poplatku v SRZ 

na športovú činnosť.  

 

Schvaľuje : 

 

 
1. plán práce sekcie na rok 2016 

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

3. rebríček  pretekárov RSM za rok 2015 

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 v družstvách LRU-mucha, aby uhradili 

poplatok za registráciu do RSM vo výške 5 Euro do konca februára daného roku. Ak 

pretekári neuhradia do konca februára  poplatok 5 Euro nebudú vedení v rebríčku 

RSM v danom 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. modifikáciu pravidiel LRU-M, ktorá bude zakomponovaná do pravidiel  LRU-mucha 

a platná už pre sezónu 2016 v znení : 

 
Zmeniť odsek : Meranie úlovkov 
Pri spôsobe vyhodnocovania "Bodovanie úlovkov bez merania úlovkov" sa vykonáva meranie len pri 
jednej rybe, prípadne propozíciami určenom počte rýb, podľa pokynov v odseku "Bodovanie úlovkov 
bez merania úlovkov". 
 
Doplniť odsek: 
Bodovanie úlovkov bez merania úlovkov 
Pri súťažiach LRU mucha je možné použiť aj spôsob vyhodnocovania a bodovania úlovkov bez 
merania úlovkov. V takom prípade na vyhodnocovanie slúži počet úlovkov, a pri rovnosti počtu 
úlovkov rozhoduje najväčšia ryba, prípadne pri rovnosti najväčších rýb druhá najväčšia ryba. Ak je aj 
druhá zapísaná meraná ryba zhodná, súťažiaci sa umiestnili na rovnakom poradí. 
Loviaci po ulovení a ukázaní úlovku v podberáku a odsúhlasení  rozhodcom, úlovok šetrne pustí a je 
povinný okamžite prísť úlovok podpísať ku rozhodcovi do bodovacieho preukazu. Bez podpisu úlovku 
pretekárom nie je povolený ďalší lov. Ak  nie je zrejmé, či ryba  je platná, je potrebné rybu priniesť  k 
rozhodcovi na kontrolu. Každý pretekár si môže dať zmerať a zapísať dĺžku prvej ryby a ďalšej 
pretekárom zvolenej väčšej  ryby (prípadne aj viac rýb, ak to propozície budú umožňovať ), ktoré 
budú slúžiť na určenie poradia pri rovnakom počte rýb. Spôsob hodnotenia a počet povolených 
odmeraných a zapísaných rýb musí byť určený v propozíciách pretekov, ktoré musia byť schválené 
sekciou LRU mucha. 

Príklad spôsobu bodovania : Za každú ulovenú vhodnú rybu ( min. dĺžka, bodovaný druh)   100 bodov 
+ 20 bodov za každý cm min. dĺžky. To je pri 20 cm min. dĺžky 500 bodov. V prípade, že pretekár uloví 
aspoň jednu vhodnú rybu a nedá si žiadnu zmerať, bude táto ryba hodnotená ako ryba s minimálnou 
dĺžkou určenou propozíciami. Daný postup je potrebný pre počítačové spracovanie výsledkov. V 
prípade ručného spracovania nie je nutné bodovať každú rybu. 

http://www.lrumucha.sk/


 

 
Zmeniť odsek: 
Súťažiaci, ktorý sa v príslušnom roku zúčastnil vyššej súťaže, nesmie súťažiť v tom istom roku v nižšej 
súťaži. Súťažiaci sa môže v jednom roku zúčastniť maximálne dvoch kôl jednej súťaže (napr. 2. liga) 
alebo dvoch kôl v rôznych že skôr vykonané kolo absolvuje v nižšej súťaži a neskôr vykonané  kolo 
absolvuje vo vyššej súťaži  (napr.: jarné kolo – divízia a jesenné kolo – 2. liga).    
 
Doplniť odsek:  7.3.5.1.             Majstrovstvá Slovenskej republiky (pozostávajúci z ôsmych 
pretekov): 
Majstrovstvá Slovenskej republiky je možné organizovať aj spôsobom, že budú pozostávať z ôsmich 
pretekov, v tom prípade je možné určiť lovné miesta pretekárom losovaním (ak je to potrebné s 
určeným posunom), prípadne dopredu pripravenou maticou alebo automaticky pomocou 
programového vybavenia, ktoré je schválené sekciou LRU-mucha. Spôsob losovania, časový 
harmonogram takto organizovaných Majstrovstiev Slovenskej republiky bude určený v propozíciách a 
musí byť schválený sekciou LRU-mucha.  

 
Zmeniť odsek v súlade s medzinarodnými pravidlami :  Muškárska šnúra 

Súťažiaci môže používať každú továrensky vyrobenú muškársku šnúru, plávajúcu, potápavú 

alebo s potápavým koncom, s výnimkou s oloveným jadrom. Každá muškárska šnúra musí 

mať minimálny priemer 0,55 mm (0,22 ") s povrchovou vrstvou (nie je možné, aby sa 

zmestila do 0,53 mm slotu (medzery) medzinárodne platnej mierky (viď.nižšie)). 

 
 
Doplniť odsek:  7.1.5.     Mušky 
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. 

 
Ak je dĺžka háčika menej ako štrbina 20mm, musí sa muška (jej hrúbka) zmestiť do 5mm štrbiny. 
Dierka 4mm je maximálna veľkosť pre guličku (bead) na muške. 
Ak je dĺžka háčika viac ako štrbina 20mm, musí sa muška (jej hrúbka) zmestiť do 3mm štrbiny. 
Maximálna celková dĺžka háčika nesmie byť  dlhšia ako 40mm. 
Najužšia štrbina je 0.53mm na kontrolu najmenšieho povoleného priemeru muškárskej šnúry. Šnúra 
nesmie ľahko vojsť do otvoru. 
 
 
 

http://ď.ni/


Zaťažené mušky sú povolené, ak je záťaž ukrytá v telíčku mušky a záťaž nepresiahne oblúčik háčika a 
dĺžka záťaže je maximálne od očka háčika po najvzdialenejšiu časť oblúka háčika mušky 

viď.obr.  
 
 
Akékoľvek prívesky, časti, telíčka mušky (červy, ikry, rybky..) z tvarovaného, či inak vytvoreného 
umelého materiálu ako je silikon, 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.    

 
Doplniť odsek:  2.2.1.  Majstrovstvá Slovenskej republiky (M-SR). 
M-SR je súťaž jednotlivcov a zúčastňuje sa jej 40 najlepších jednotlivcov (len občanov SR) bez rozdielu 
veku a pohlavia, podľa rebríčka slovenských muškárov (ďalej len RSM) z predchádzajúceho roka. 
 
Doplniť odsek:   Rebríček slovenských muškárov 
Rebríček  slovenských muškárov (ďalej len RSM) je systém hodnotenia a bodovania registrovaných 
súťažiacich muškárov v bodovaných súťažiach a je určený pre výber súťažiacich na kvalifikačné súťaže 
(1. ÷ 14. z RSM) a pre účasť na M–SR (1. ÷ 40. z RSM).  
Do rebríčka slovenských muškárov, môžu byť zaradený len občania SR, ktorý splňujú podmienky 
registrácie do RSM, definované rozšíreným zasadaním sekcie LRU-mucha (napr. uhradený poplatok). 
Pretekárovi zaradenému do RSM budú započítavané body až od dátumu splnenia registračných 
podmienok. 
 
 
Doplniť odsek:   Udeľovanie bodov do RSM – zahraničné súťaže 

 

Jedna zahraničná súťaž,  bodovaním 40 bodov za  1. miesto a potom zostupne do  40. miesta, len ak 
je minimálne 60 účastníkov súťaže. Bodovanie zahraničnej súťaže juniorov len ak je minimálne 25 
účastníkov súťaže - 25 bodmi (25 bodov za  1. miesto a potom zostupne do  25 miesta) . Súťaž  musí 
byť uvedená v kalendári pretekov danej krajiny. 
 
 


