
Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-feeder, konaného dňa 13.1.2018  

 

Prítomných bolo 26 zástupcov s hlasovacím právom a členovia sekcie LRU-F 

Ján Lantaj, Milan Melichár, Miroslav Začko, Miloš Galgóci, ospravedlnený Pavel Brašeň (PN) 

 

Pred otvorením zasadnutia vystúpila p. Sprušanská a upozornila zúčastnených zástupcov 

s nedostatkami hlavne v: 

-Vypisovanie prihlášok družstiev 

-nedostatky pri ohlasovaní prestupov pretekárov 

-  povinnosť mať na každom ligovom preteku platnú súpisku 

-registrácia pretekára(pretekár má mať len jednu registračku) 

-podpisy na registračných preukazoch 

 

Otvorenie zasadnutia previedol  J. Lantaj, ktorý zároveň viedol celé zasadnutie. Privítal 

prítomných zástupcov a hostí, predniesol návrh programu z pozvánky na zasadnutie 

a zakomponoval do jednotlivých bodov zaslané návrhy na  doplnenie programu. Stručne 

zhodnotil 3-ročné obdobie práce sekcie. Objasnil prítomným, aby pri podávaní nových návrhov 

mysleli na finančnú náročnosť  činnosti, nakoľko sekcia LRU-F má oproti ostatným sekciám 

viacero výhod a je finančne najnáročnejšia. Správu o plnení uznesení predniesol Ján Lantaj 

a konštatoval, že všetky prijaté uznesenia pre rok 2017 sa priebežne plnili. Prebehlo 

vyhodnotenie športovej činnosti v roku 2017 za 1.ligu p. Glagóci, za 2.ligu prečítal J. Lantaj 

písomnú správu od P. Brašeňa a za reprezentáciu M. Melichár.  Ďalej rozšírené zasadnutie 

prerokovalo prihlášky a registráciu družstiev, bol predložený a schvaľovaný termínový 

kalendár súťaží LRU-F pre rok 2018. Následne prebehli rôzne diskusie sekcie a delegátov 

k bodom programu, z ktorých vznikli nové úlohy pre sekciu popísané ďalej. 

Rozšírené zasadnutie sekcie LRU-F berie na vedomie: 

1.Správu o činnosti sekcie LRU-F za rok 2017 

2.Správu o vyhodnotení šport. činnosti v roku 2017 

3.nasadenie družstiev LRU-F pre rok 2018 

 

Zloženie sekcie LRU-F pre rok 2018 

Ján Lantaj- vedúci sekcie 

Milan Melichár – člen 

Miroslav Začko – člen 



Miloš Galgóci – člen 

Pavel Brašeň – člen 

Doporučuje: 

1.termínový kalendár súťaží v LRU-F pre rok 2018 

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

rozhodcov a uzatvoriť do apríla 2018 

3.plán prípravy a výber reprezentačného družstva pre MS národov podľa schváleného kľúča 

rebríčka s poverenou osobou pre vedenie reprezentácie p. Romanom Pavelkom v súčinnosti so 

sekciou LRU-F 

4.účasť reprezentácie na MS národov v Taliansku a MS klubov v Bielorusku 

5.aby predkladatelia návrhov na miesta pretekov predkladali revíry bez nutnosti zakupovania 

hosťovacích povolení pre piatkový tréning 

6. Zaplatenie štartovného poplatku v prípade možností rozpočtu aj pre družstvo na MS klubov 

7. zapájanie sa aj iných družstiev pri organizovaní postupových súťaží, nakoľko je to stále iba 

o aktivite 3-4 družstiev 

8. v prípade nedostatku a potreby na vyzvanie rozhodcu pomoc vážiacej komisii pri vážení 

úlovkov a to 1 a 2 pretekár v jednotlivom sektore. 

9. na základe pripomienok p. Hupkovej s rozhodcovskej komisie 

- prísnejšie posudzovanie (žltou kartou) nepripravenosti pretekárov podľa časového        

harmonogramu pri kontrole krmiva v určenom čase na kontrolu 

- losovania sa bude zúčastňovať len jeden člen družstva, aby nevznikal chaos 

- garant Rady SRZ má trvať na zabezpečení stolíka a prístrešku pre rozhodcov poverenou 

organizáciou usporiadaním pretekov 

- každá organizácia prihlásená do postupových súťaží je povinná mať funkčného rozhodcu 

 

Ukladá sekcii LRU-F: 

 

1. Zapracovať zmenu časového harmonogramu pre postupové súťaže v pravidlách  

2. Zabezpečiť a zverejniť preklad platných medzinárodných pravidiel  

3. Zabezpečiť vkladanie oficiálnych oznamov, propozícií, zápisníc , výsledkových listín, 

správ garantov a rozhodcov prostredníctvom stránky Rady SRZ 

 

Schvaľuje: 

1.Plán práce pre rok 2018 



2.modifikáciu pravidiel LRU-F, zmenu bodu č.7  Odporúčaný časový harmonogram 

pretekov   nasledovne pre obidva dni pretekov 

    07.00 - 07.30 prezentácia  

    07.30 - 08.00 otvorenie pretekov a žrebovanie  

    08.00 - 08.15 presun pred pretekárske miesto  

    08.15 - 09.50 vstup do pretekárskeho miesta, príprava na preteky, kontrola množstva      

návnad a nástrah (v prvých 30-60 min. prípravy na preteky)  

   09:50 - 10.00 kŕmenie  

   10.00 - 15.00 lovenie 

   15.00 – 15:30 váženie  

3. losovanie miesta v sektore B,C,D  zdravotne postihnutého p. Hrubjaka pre 3.kolo 2.ligy, 

platí len pre VN Môťová 

 

Z rozšíreného zasadnutia je vyhotovený videozáznam, ktorý je dostupný na 

https://www.youtube.com/watch?v=6mpjcWH5f9M 

 

 

Ján Lantaj, v. r.  

Vedúci sekcie LRU-Feeder 

     

  

              

 


