
Uznesenie z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha zo dňa 11.1.2014 
 
Berie na vedomie. 
1. správu o činnosti sekcie LRU-mucha za rok 2013 
2 .správu o činnosti a účasti z MS seniorov 2013 v Nórsku 
3. správu o účasti B-mužstva  na 19.ME Slovensko 
4. správu o účasti juniorov  na 19.ME Slovensko 
 
 
Doporučuje : 
 

1. termínový kalendár súťaží družstiev a jednotlivcov v LRU-mucha na rok 2014 
2. návrh garantov Rady SRZ  a hlavných rozhodcov na jednotlivé súťaže družstiev 

a jednotlivcov na rok 2014 pre jednať  so sekciou rozhodcov a uzatvoriť na zasadaní 
sekcie v apríli 

3. účasť  reprezentácie seniorov A na MS v LRU-mucha v Česku za podmienok  
stanovených OŠČ a Radou SRZ. 

4. účasť reprezentácie juniorov na MS v LRU –mucha v Poľsku za podmienok 
stanovených OŠČ a Radou SRZ. 

5. účasť reprezentácie B na ME v LRU-mucha za podmienok samo financovania 
a prispieť na účasť z rozpočtu sekcie 1000.-Euro 

6. všetkým organizáciám ,ktoré usporiadajú preteky v blízkosti rómskych osád ,aby 
zabezpečili na tento pretek mestskú, alebo poriadkovú políciu aby nedochádzalo ku 
konfliktom z jej občanmi a aby nedochádzalo ku škodám na majetku pretekárov. 

7. organizáciám vyškoliť minimálne dvoch svojich členov na prácu s programom na 
spracovanie výsledkov tak ,aby aspoň jeden bol k dispozícii hlavnému rozhodcovi 
počas preteku.. 

8. 8.na žiadosť reprezentačného tréner p. Ing. Bieneka zrušiť kvalifikáciu ,ktorá sa mala 
uskutočniť na jar preto že MS 2014 LRU-mucha sa  konajú už v mesiaci máj 

9. upozorniť všetky organizácie na včasné zasielanie prihlášok do dlhodobo postupových 
súťaží. 

10. organizáciám dodržiavať termín zasielania propozícii a to 60 dní pred pretekom 
vedúcemu sekcie p. Timčakovi Miroslavovi a pani Márii Hodasovej na sekretariát 
OŠČ. 

11. organizáciám ,ktoré chcú usporiadať preteky na vodných nádržiach, Bešeňová 
a Dedinky, aby zaslali žiadosť na Radu SRZ. 

12. všetkým registrovaným pretekárom aby poplatok vo výške 5 Euro zasielali na 

variabilný symbol 12014 a to do konca februára. 
13. zabezpečiť kovové mierky na meranie mušiek ,hrúbky telíčka a veľkosti  korálikov 

v počte 150 kusov .Tieto mierky sa používajú pri MS a ME. 
14. zverejniť na stránke LRU-mucha potrebu nových rozhodcov na preteky . 
15. zabezpečiť účasť repr. trénerov na sneme SRZ ,ktorý sa bude konať v novembri 2014 

a s možnosťou  diskusie. 
16. zabezpečiť asistentov  repr. trénerom  na  všetkých medzinárodných súťažiach na 

ktorých sa reprezentačné družstva zúčastnia 
17. upozorniť všetky  organizácie na včasné zasielanie prihlášok do dlhodobo 

postupových súťaží. 
 
 



Schvaľuje : 
 

1. plán prace sekcie na rok 2014 
2. prevádzkovanie  stránky WWW.lrumucha.sk pre pretekárov a športových priaznivcov 
3. rebríček  pretekárov RSM za rok 2013 
4. zasielanie dotácii za usporiadanie súťaží v roku 2014 v dvoch termínoch a to.Za 

súťaže usporiadané v 5 a 6 mesiaci zaslať dotáciu najneskôr v 8. mesiaci a za súťaže 
usporiadané v 7. a 9. mesiaci zaslať dotáciu najneskôr v 12. mesiaci 

5. modifikáciu článku 7.1.4.nástavec v zmysle medzinárodných pravidiel takto : 
 -môže byť použitý jeden nástavec (monofilový vlasec vrátane náväzca) 

o maximálnej dĺžke dvojnásobku použitého prútu. 
 Nástavce môžu byť zviazané ,alebo v celku, od muškárskej šnúry  zužované, alebo 

v rovnakej hrúbke .Jedna jednoduchá slučka(spojka) maximálnej dĺžky 10 cm 
môže byť použitá na spojenie nástavca s muškárskou šnúrou .Ak je nástavec 
zväzovaný, musí byť minimálna vzdialenosť medzi uzlami 30 cm vo voľne 
visiacej polohe 

6. rozdelenie družstiev do divízii tak ,aby počet v oboch divíziách bol približne rovnaký. 
7. ak pretekári nezaplatia do konca februára  poplatok 5euro nebudú vedený v rebríčku 

RSM v danom roku. 
8. modifikáciu pravidiel LRU-M v súvislosti so zmenou výberu reprezentácie 

nasledovne: 
 

 modifikáciu článku 2.2.4. Kvalifikačné súťaže a výber reprezentácie. 
Pre výber reprezentácie pre nasledujúci rok slúži aktuálny RSM a historický rebríček. 
Ako ďalší kľúč pre určenie reprezentácie môže slúžiť podľa aktuálnej potreby aj 
kvalifikácia. 
Historický rebríček sa definuje ako výsledok RMS jedného posledného 
predchádzajúceho ročníka. 
Konanie kvalifikácie určuje sekcia LRU-mucha po dohovore s trénerom pred 
začiatkom aktuálnej sezóny a zaradí ho pred sezónou do termínového kalendára 
termínovo z ohľadom na konanie MS. Ak sa kvalifikácia neuskutoční bude kľúčom 
pre výber reprezentácie len aktuálny a historický RMS.  
Kvalifikačných súťaží sa zúčastňuje 14 najlepších pretekárov z predchádzajúceho 
rebríčka a uskutočňuje sa v aktuálnom roku. Výber reprezentácie sa vykonáva pre MS 
(ME) nasledujúceho roka. Propozície (štruktúru) kvalifikácie schvaľuje sekcia LRU-
mucha. 
Odporúčaná štruktúra kvalifikačných (nominačných) pretekov: 
a) Sekcia LRU-mucha po dohovore s trénerom pred začiatkom aktuálnej sezóny určí 3 
preteky aktuálneho kalendára LRU-mucha (môžu byť aj nebodované, MSR, ...), ako 
súčasť kvalifikácie, ktorej sa zúčastní 14 najlepších pretekárov z predchádzajúceho 
rebríčka RMS. Každý pretek bude predstavovať dva kolá (ak bude mať pretek viac kôl 
sekcia ich podľa potreby zlúči), ktoré vstupujú do umiestenia v kvalifikácii. 
Z celkového počtu 6 kôl sa každému pretekárovi započítajú len štyri najlepšie. 
Najnižší výsledný súčet umiestení v štyroch kolách určí výsledok kvalifikácie. Pri 
rovnosti bodov sa rozhoduje štandardne podľa pravidiel LRU-mucha. 
b) Osem dvojhodinových pretekov v dvoch dňoch za sebou (spravidla sobota a nedeľa, 
v časovom harmonograme ako dva štandardné pohárové preteky). Štartujúci sú 
rozdelený do skupín podľa umiestenia v RMS a pre túto alternatívu kvalifikačných 
súťaží si rozhodujú navzájom. 



c) Štyri dvojhodinové preteky ( v časovom harmonograme ako štandardné pohárové 
preteky). Štartujúci sú rozdelený do skupín podľa umiestenia v RMS a pre túto 
alternatívu kvalifikačných súťaží si rozhodujú navzájom. 
d)  Kombinácia predchádzajúcich bodov (napr. 3 preteky z kalendára a jeden napr. 
jazerný pretek). 
Pretekárske trate pre kvalifikačné súťaže budú vybrané podľa štruktúry budúceho 
svetového šampionátu (podľa možnosti jeden jazerný pretek). 
Súčet umiestnení z aktuálneho rebríčka RSM, historického rebríčka a prípadne poradia 
v kvalifikačných pretekoch určí poradie pre výber reprezentantov. Pri neúčasti 
v kvalifikácii, sa určí počet bodov za kvalifikáciu pretekárovi ako počet 
kvalifikovaných na kvalifikáciu +1 (napr.14+1). (Príklad výberu: rebríček pre výber 
reprezentácie pre rok napr. 2014 sa určí súčtom umiestnenia v aktuálnom RMS pre rok 
2013 a umiestením historickom rebríčku teda RMS za rok 2012 a ak bude vyhlásená aj 
kvalifikácia, umiestením v kvalifikácii, ktorej sa zúčastní 14 najlepších pretekárov 
z RMS 2012, pričom kvalifikácia sa uskutoční v roku 2013.) V prípade rovnosti bodov 
je rozhodujúci aktuálny rebríček RSM. 
... 

 
 modifikáciu článku 4.3.  

Náhradný termín dlhodobých súťaží 
Tretí septembrový víkend sa neobsadzuje do kalendára súťaží a je vyhradený: 
a) Ako náhradný termín, na prípadné odložené dlhodobé postupové súťaže 
v priebehu roka z dôvodu technickej nespôsobilosti trate preteku. 
Tretí septembrový víkend je posledný termín pre konanie dlhodobých 
súťaží. V prípade, že dlhodobá súťaž nebude zrealizovaná do tohto termínu, 
bude pre daný ročník ukončená a do výsledkov sa započítava len 
uskutočnené kolo súťaže v danom ročníku. 
... 
 
 modifikáciu bodu 3.  Tréner štátnej reprezentácie, spresniť tretie odrážku : 

 

- vyberá pretekárov umiestnených z kvalifikačného rebríčka na 4. ÷ 14. mieste 
do reprezentačného družstva pre účasť na MS v zmysle článku 2.2.4., 
na základe dlhodobej výkonnosti a predností jednotlivých pretekárov pre 
daný šampionát a predkladá na schválenie takto nominovaných pretekárov 
na sekciu LRU-Mucha, spolu s dôvodovou správou k výberu reprezentantov 

 
 
 
 


