
Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU – prívlač zo 

dňa 14.1. 2017 
  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

- za odbor ŠČ - p. M. Sprušanská 

- za komisiu rozhodcov – P.Kubiš, ďalej G. Hupková, M. Procházka 

- ďalej členovia sekcie LRU prívlač - Ing. V. Tešický, R. Hatala, PhDr. J. Sámela, R. 

Crkoň 

 

  

1. Otvorenie a voľba návrhovej a mandátnej komisie 

Zasadnutie otvoril vedúci sekcie PhDr. Sámela a predniesol návrh programu, ktorí  

prítomní zástupcovia schválili.   

  

Mandátová komisia: Richard Hatala - predseda,  Martin Forbak,  Peter Horňák 

Návrhová komisia: Vlastimil Těšický, Jaroslav Sámela, Peter Marcin 

Predseda mandátovej komisie R. Hatala informoval, že počet osôb s platným 

hlasovacím právom je 17. 

 

2. Vyhodnotenie činnosti sekcie v roku 2016  

 

Správu o činnosti predniesol PhDr. Sámela Jaroslav. V správe zhodnotil priebeh 

súťaží MS 2016 vo Svite, 1.ligy, 2. ligy, divízie . Vyzdvihol vynikajúce umiestnenie 

družstva a aj jednotlivcov Petra Horňáka a Lukáša Hollého a poďakoval všetkým 

zúčastneným za podporu. Všetky súťaže prebehli bez väčších problémov.. Ďalej 

správu predniesol tréner štátnej reprezentácie Vlastimil Těšický . Vyzdvihol 1. miesto 

na majstrovstvách sveta družstiev a 1. miesto P. Horňáka v jednotlivcoch a 2. miesto 

v jednotlivcoch L. Hollého. Zhodnotil aj dobré výsledky na ďalších medzinárodných 

podujatiach ako bol TROUT CUP  /Peter Marcin 1.miesto, Marek Rojtáš 2.miesto/. 

Vysoko ocenil spoluprácu všetkých zúčastnených na MS , ktorí  tak pomohli 

pretekárom k dobrým výsledkom. Ďalej poďakoval za podporu RADE SRZ 

a sponzorovi DAIWA.  O výsledkoch juniorov informoval tréner juniorov L. Hollý.  

 

 3. Prihlášky a registrácie pre rok 2017, nasadenie družstiev v roku 2017 
  

Vedúci sekcie ďalej oboznámil prítomných s počtom družstiev prihlásených do 

jednotlivých súťaží v prvej , druhej lige, divízii. Do 1. ligy sa prihlásilo 12, do druhej 

ligy 12 a do  divízie 3 družstvá.  Nakoľko nebol naplnený minimálny počet 5 

družstiev, divízia sa pre rok 2017 neotvára. 

  

 

 

4. Termínový kalendár a súťaže pre rok 2017  

  

Vedúci sekcie oboznámil prítomných s návrhom termínového kalendára  Predbežný 

termínový kalendár tvorí prílohu tejto správy. Nakoľko skončilo viac pohárových 

bodovaných pretekov, bol daný návrh, aby sekcia doplnila a  odsúhlasila iné – nové  

preteky ako bodované. 

Za: 17 

Proti: 0 

Návrh bol prijatý 

 

 



 

5. Príprava plánu štátnej reprezentácie 

 Nakoľko štátny tréner zatiaľ nie je schválený, doterajší tréner Vlastimil Těšický 

oboznámil s predbežným plánom štátnej reprezentácie.  Do reprezentácie podľa 

rebríčka boli vybraní: 

 

Augustín, Forbak, Franc, Hollý L., Horňák Pe., Horňák Pa., Marcin, Mrázik, 

Smatana, Hulvan, Hatala, Rojtáš, Halač, Sámela 

Kapitán: Sámela 

 

5. Rôzne a diskusia  

 

1./ Za  nenastúpenie na dlhodobú súťaž bol daný návrh na disciplinárne potrestanie :  

 

 -družstvo MsO SRZ Prešov – napomenutie 

 

 -družstvo MO SRZ Stropkov – žltá karta pre všetkých členov:  Jozef Ľula, Marián 

Kmiť, Samuel Smolko, Peter Smolko 

  

 -družstvo MO SRZ Bánovce nad Bebravou – červená karta pre všetkých členov : 

Stanislav Petreje, Matej Zajac, Tomáš Mikuš, Adam Kupka, Patrik Laššo, Denis 

Vondra 

 

ZA: 17 

PROTI: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

2/ Návrh zvýšiť štartovné pre 1. a 2. ligu na 180,- a divízia 140,- 

Za: 17 

PROTI: 0 

Návrh bol prijatý 

 

3/ návrh na zmenu systému prihlasovania pretekárov na MSR . Všetci pretekári 

poskytnú na seba tel. kontakt, príp. mail. 

Za: 17 

PROTI: 0 

Návrh bol prijatý 

 

4. Modifikácia pravidiel : 

-  každá ryba  musí byť pri zdolaní v priestore podberáka  

ZA: 17 

PROTI: 0 

Návrh bol prijatý 

 

-  je povolená pomoc rozhodcu pretekárovi pri prenose športového náradia, avšak 

zodpovednosť  zostáva pretekárovi 

ZA: 17 

PROTI: 0 

Návrh bol prijatý 

 

Pretekár si môže zvoliť nástupný breh 

ZA: 17 

PROTI: 0 

Návrh bol prijatý 



 

 

 

 

V diskusii odzneli tieto návrhy:  

 Vyskúšať jeden pretek v 1. Lige a jeden v 2. Lige /Levice a Zvolen/ so sprísnením 

pravidiel – posunutím nemeranej dĺžky bodovaných rýb 

 

ZA – 17 

PROTI – 0 

Návrh bol prijatý. 

 

.  

 

 

8. Záver 

Na záver vedúci sekcie vyzval pretekárov na dodržiavanie pravidiel a  poďakoval 

všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.  

  

 

 

 

 

 

 

  

V Žiline dňa 14.1.2017.  

Zapísal : Hupková  

  

  

          PhDr. Jaroslav Sámela  

 predseda sekcie LRU-PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie 

z výročného zasadnutia delegátov sekcie LRU prívlač 

konaného dňa 14.01.2017 v Žiline 

  

A. Berie na vedomie 

 Vyhodnotenie športovej činnosti za rok 2016 

 Správu reprezentačného trénera o dosiahnutých výsledkoch reprezentantov 

za rok 2016 

 Termínový kalendár postupových súťaži organizovaných odborom ŠČ pre 

rok 2017 

 

B. Schvaľuje  

 Plán práce sekcie pre rok 2017 

 Návrh reprezentantov pre rok 2017   

 Modifikáciu pravidiel  

 Disciplinárne potrestanie družstiev MsO SRZ Prešov, Stropkov a Bánovce 

nad Bebravou 

C. Odporúča 

 Delegovaným rozhodcom správne uvádzať názov družstva – MsO SRZ vo 

výsledkovej listine  

 RADE SRZ zvýšiť odsúhlasenú výšku štartovného pre 1., 2. Ligu na 180,- 

a divíziu na 140,- eur  

 

D. Ukladá 

 Všetkým pretekárom dôsledne dodržiavať schválené predpisy pre športovú 

činnosť  

 Zodpovedne pristupovať k jednotlivým pretekom a rozhodovaniu na nich. 

  

V Žiline 14. 01.2017 

Návrhová komisia: Těšický, Sámela, Marcin Vedúci sekcie: PhDr. Sámela 

Jaroslav, PhD. 


