
Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU – prívlač zo 

dňa 9.1. 2016 
  

Prítomných bolo 19 zástupcov družstiev s hlasovacím právom a 

- za odbor ŠČ -vedúci odboru ŠČ V. Hromek, M. Sprušanská 

- za komisiu rozhodcov - G. Hupková, Bc. M. Seleši, 

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

Varchula a R. Crkoň. 

  

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

prítomní zástupcovia schválili. Program zasadnutia:  

  

1. Otvorenie a voľba návrhovej a mandátnej komisie, voľba členov sekcie 

  

Prítomní zástupcovia jednohlasne schválili zloženie mandátovej a zároveň návrhovej 

komisie v zložení:  

- Richard Hatala, Marek Varchula, Robert Crkoň 

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

je 19. 

 

2. Vyhodnotenie činnosti sekcie v roku 2015  

Na úvod o slovo požiadal vedúci sekcie Vladimír Hromek, ktorý zhodnotil činnosť 

sekcie LRU-Prívlač, činnosť trénera reprezentácie, činnosť celého odboru a načrtol 

problémy a výzvy pre rok 2016. Medzi najväčšiu patrí organizovanie Majstrovstiev 

sveta 2016 na rieke Poprad vo Svite. Ďalej správu o činnosti predniesol PhDr. Sámela 

Jaroslav. V správe zhodnotil priebeh súťaží 1.ligy, 2. ligy, divízie a juniorských súťaží 

v roku 2015. Všetky súťaže prebehli bez väčších problémov. Upozornil na porušenie 

pravidiel družstvami Senice, Púchova C, Vrbového, ktoré nenastúpili na preteky 

a tým narušili úroveň a organizáciu pretekov. Zároveň prítomní schválili trest, ktorý 

tieto organizácie a ich členovia dostali. Ďalej správu predniesli tréner štátnej 

reprezentácie Vlastimil Těšický . Vyzdvihol 2. miesto na majstrovstvách sveta 

družstiev a 1. miesto P. Horňáka v jednotlivcoch. Zhodnotil aj dobré výsledky na 

ďalších medzinárodných podujatiach ako bol TROUT CUP I a II. Vysoko ocenil 

spoluprácu všetkých zúčastnených na MS  ( sprievodný tím), ktorí cestovali na MS na 

vlastné náklady a pomohli pretekárom k dobrým výsledkom. Predložil plán prípravy 

štátnej reprezentácie na rok 2015 s termínovým kalendárom sústredení reprezentácie. 

O výsledkoch juniorov informoval tréner juniorov L. Hollý.  

 

 3. Prihlášky a registrácie pre rok 2016, nasadenie družstiev v roku 2016 
  

Vedúci sekcie ďalej oboznámil prítomných s počtom družstiev prihlásených do 

jednotlivých súťaží v prvej , druhej lige, divízii a v juniorských súťažiach. Do 1. ligy 

sa prihlásilo 12, do druhej ligy 12 a do  divízie 9 družstiev. Juniorské súťaže budú 

prebiehať ako  Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov s medzinár. účasťou a pohárové 

preteky pre juniorov. Upozornil na nedodržiavanie termínu podávania prihlášok 

a navrhol aby družstvá, ktoré nepodajú prihlášku v stanovenom termíne uhradili 

zvýšené zápisné pre družstvá na dvojnásobok (od registrácie pre r. 2017) . 

ZA – 16 

PROTI – 1 

ZDRŽALI SA – 2 

Návrh bol prijatý. 

 

 



4. Termínový kalendár a súťaže pre rok 2015  

  

Vedúci sekcie oboznámil prítomných s návrhom termínového kalendára. Vzhľadom 

na to, že niektorí organizátori dlhšiu dobu, resp. vôbec, neorganizovali žiadne preteky, 

boli niektoré preteky určené sekciou a poverené družstvá budú povinné preteky 

zorganizovať. Predbežný termínový kalendár tvorí prílohu tejto správy. 

 

5. Rôzne a diskusia  

  

V diskusii odzneli tieto návrhy:  

  

- Zúčastnení sa vyjadrili k porušeniu pravidiel z pretekov druhej ligy a 

divízie. Denis Vondra a Jakub Igaz mali odobraté registračky za 

nenastúpenie na 2. pretek 2. ligy.  Za porušenie pravidiel im bola 

navrhnutá žltá karta. Družstvo Senica nenastúpilo na preteky 2. ligy - 

návrh udeliť žlté karty všetkým členom, okrem pretekárov Gabriel Beňo 

a Patrik Lenczes ( ktorí na preteky nastúpili). Družstvu Púchovu C ( 

divízia) návrh udeliť žltú kartu všetkým členom družstva z dôvodu 

nenastúpenia na preteky. Nenastúpenie Vrbového ( divízia) na preteky - 

návrh udeliť žltú kartu všetkým členom družstva. 

 

ZA – 16 

PROTI – 0 

ZDRŽALI SA – 3 

Návrh bol prijatý. 

 

- Ak chýba jeden pretekár v družstve v danom sektore, tak sa body do 

rebríčka prívlačiarov v príslušnom sektore krátiť nebudú a hranica 

krátenia bodov sa posúva na 11 družstiev ( pretekárov). 

 

ZA – 19 

PROTI – 0 

ZDRŽALI SA – 0 

Návrh bol prijatý. 
 

-  Medzi bodované pohárové preteky patria preteky, ktoré sa robia podľa 

predpisov pre športovú činnosť alebo sú v súlade s predpismi pre 

Majstrovstvá sveta. 

 

ZA – 19 

PROTI – 0 

ZDRŽALI SA – 0 

Návrh bol prijatý. 

 

-  losovanie na 2. pretek ( nedeľa) upraviť tak, aby sa miesto v sektore  

posúvalo o vyžrebovaný počet miest z počtu 2-3-4 alebo 8-9-10. O spôsobe 

žrebovania rozhodne organizátor pretekov( buď zachová doterajší spôsob 

alebo bude losovať navrhnutým spôsobom). Pilotne nový systém vyskúšať 

v sezóne 2016 . 

      

     ZA – 19 

     PROTI – 0 

     ZDRŽALI SA – 0 

Návrh bol prijatý. 



 

     NÁVRH: 

 

- Všetky zmeny pravidiel platia od roku 2016. 

 

ZA – 19 

PROTI – 0 

ZDRŽALI SA – 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Bolo zdôraznené dôsledné dodržiavanie pravidiel. V roku 2016 sa bude vo 

zvýšenej miere dohliadať na ich dodržiavanie . 

 

 

8. Záver 

Na záver vedúci sekcie poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.  

  

 

 

 

 

 

 

  

V Žiline dňa 9.1.2016.  

Zapísal : M. Varchula  

  

  

          PhDr. Jaroslav Sámela  

 predseda sekcie LRU-PR 


