
Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU – prívlač zo 

dňa 13.1. 2018 
  

Prítomní: Zástupcovia družstiev - podľa prezenčnej listiny 

Členovia sekcie LRU prívlač - PhDr. J. Sámela PhD., Ing. V. Tešický, R. Hatala, , R. 

Crkoň, ospravedlnený- M. Varchula 

 

  

1. Otvorenie a voľba návrhovej a mandátnej komisie 

 

Zasadnutie otvoril predseda sekcie p. Sámela, ktorý privítal prítomných zástupcov 

jednotlivých družstiev a predniesol program zasadnutia, ktorý bol jednohlasne 

schválený. 

  

Do mandátovej komisie boli navrhnutí : p. Forbak, p. Bača, p. Hatala.  

Hlasovanie : ZA – 18, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0. 

Do volebnej komisie boli navrhnutí : p. Klimovský, p. Smatana, p. Těšický. 

Hlasovanie : ZA – 18, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0. 

 

Mandátová komisia bola schválená v zložení : p. Forbak, p. Hatala, p. Bača. 

Volebná komisia bola chválená v zložení : p. Klimovský, p. Smatana, p. Těšický. 

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

hlasovacím právom je 18. 

 

 

2. Vyhodnotenie činnosti sekcie v roku 2017  

 

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

súťaží, MS 2017 v Taliansku, 1.ligy, 2. ligy ako aj súťaže jednotlivcov. Taktiež 

vyhodnotil juniorské súťaže a vysoko vyzdvihol pripravenosť juniorských MS 

v prívlači na rieke Vlára organizovaných MO SRZ v Trenčíne a Lukášom Svetlíkom. 

Vyzdvihol aj umiestnenie seniorského prívlačového družstva na majstrovstvách sveta 

v Taliansku, kde získali 3. miesto. 

 

Informoval, že za nenastúpenie na ligové preteky bola udelená žltá karta všetkým 

členom družstiev  MO SRZ v Bardejove a MO SRZ v Prešove. 

 

Ďalej poďakoval za podporu RADE SRZ a sponzorovi spoločnosti DAIWA.   

 

 

 3. Prihlášky a registrácie pre rok 2018, nasadenie družstiev v roku 2018,       

rozpočet na r. 2018 

  

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 10.  P. Sámela predložil návrh rozpočtu činnosti na rok 2018 v predpokladanej 

výške 20 000 ,- €. Z toho pre juniorov 2.000,- Eur. 

Upozornil prítomných na  vznik nového športového zväzu, ktorý by mal zastrešovať 

športovú činnosť a tým umožniť získavanie dotácií od štátu na činnosť športových 

zväzov. V tomto čase sa upravujú stanovy a zapracovávajú pripomienky 

zainteresovaných štátnych orgánov. 

Požiadal prítomných členov, aby neodkladne uskutočnili registráciu juniorských 

pretekárov. Registráciu je potrebné zasielať p. Sámelovi, príp. priamo p. Sprušanskej. 



 

 

 

 

4. Termínový kalendár a súťaže pre rok 2018  

  

Vedúci sekcie oboznámil prítomných s návrhom termínového kalendára.  Predbežný 

termínový kalendár tvorí prílohu tejto správy. 

Za: 18 

Proti: 0 

Návrh bol prijatý 

 

 

5. Plán práce a  plán štátnej reprezentácie 

 

Štátny tréner reprezentácie v LRU – prívlač p. Těšický vyhodnotil uplynulý rok 2017 

z pohľadu výsledkov reprezentácie. Vysoko vyzdvihol umiestnenie na MS 

v Taliansku 3. miesto ako aj umiestnenie jednotlivcov na majstrovstvách sveta. 

Poďakoval za spoluprácu všetkým členom reprezentácie. 

 

Predložil plán sústredení reprezentácie a zloženie reprezentácie na rok 2018 pred 

majstrovstvami sveta v Bosne. 

L. Hollý informoval o výsledkoch juniorskej repre v r. 2017, vyzdvihol výsledky na 

MMČR. 

P. Sámela predniesol plán práce na r. 2018. 

Hlasovanie : ZA – 18, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0. 

 

 

6. Diskusia  

 

P. Sámela predložil pripomienky zo sekcie rozhodcov a pripomienky, ktoré vzišli z 

diskusie. O jednotlivých návrhoch dal následne hlasovať. 

 

Návrhy: 

 

1./ Zdolanie zaseknutej ryby po ukončení kola do 3 minút.  

Hlasovanie : ZA – 0, PROTI – 16, ZDRŽAL SA – 2. 

Návrh nebol schválený. 

Ryba zdolaná po signáli ukončujúcom kolo nebude uznaná. 

 

2/ Zníženie dĺžky sektorov pri pretekoch na jazere a rybníku na minimálnu 

dĺžku 5m. 

Hlasovanie : ZA – 18, PROTI – 0, ZRŽAL SA – 0. 

Návrh bol schválený. 

Minimálna dĺžka štandu na stojatej vode je 5m, ak nie je propozíciami stanovené inak. 

 

Upravuje sa bod 5.1.1.  Charakter povodia a pretekárske trate. 

Sektor je rozdelený na pretekárske úseky o minimálnej dĺžke 100 m na tečúcich 

vodách a najmenej 5 m na stojatých vodách. 

 



3/ Neznižovať v r. 2018 body do rebríčka jednotlivcov v II. lige v prípade, že do 

ligy bude prihlásených 10 družstiev. 

Hlasovanie : ZA – 10, PROTI – 6, ZDRŽAL SA – 2. 

Návrh bol schválený. 

Pre rok 2018 sa v II. lige nebudú krátiť body v prípade, ak v lige bude pretekať min. 

10 družstiev. Pri nižšom počte družstiev, resp. pretekárov sa body budú krátiť 

v zmysle pravidiel. 

 

 

4/ Bodovanie všetkých druhov rýb okrem plosky a belice tak ako ostatné druhy. 

Hlasovanie : ZA – 16, PROTI – 2, ZDRŽAL SA – 0. 

Návrh bol schválený. 

Upravuje sa bod č. 5.2.7 Bodovanie úlovkov 

Zoznam hodnotených druhov rýb a ich bodovanie 

Bodujú sa všetky druhy rýb okrem plosky a belice.  

 

Ďalej v zmysle pravidiel a bod: 

 

2.Ostatné druhy rýb - ploska a belica: 

  - nad 20 cm dĺžky (vrátane)   1 bod    

 

5/ Zvýšenie stanovenej spodnej hranice bodovania 1 bodom na 12 cm. 

 T. j. ulovenej rybe  do 11,9 cm prideliť 0,1 bodu. 

Hlasovanie : ZA – 18, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0. 

Návrh bol schválený. 

Upravuje sa bod č. 5.2.7 Bodovanie úlovkov 

a) na kaprových vodách 

1.Pri ulovení hodnotených rýb: 

do  11,9 cm                                                    0,1    

12-14,9                                                          1,0   

15-19,9                                                          1,5  

20-24,9                                                          2,0 

25-29,9                                                          2,5  

30-34,9                                                          3,0 +1  

35-39,9                                                          3,5 +1  

40-44,9                                                          4,0 +1  bod 



Analogicky ďalej. Pri rybách nad 30 cm(vrátane) je za rybu pridelený jeden 

bonusový bod (napr. v kategórii 35-39,9 dostane pretekár za ulovenú rybu 3,5 

+ 1 bod t.j.4,5 bodu). 

7. Rôzne  

   

P. Heler informoval o práci s deťmi, príprave súťaží a organizácii súťaže Zlatý 

blyskáč. 

P. Sámela odovzdal pre najlepších jednotlivcov v jednotlivých súťažiach vecné ceny 

a poháre za umiestnenie. 

 

 

 

8. Záver 

Na záver vedúci sekcie vyzval pretekárov na dodržiavanie pravidiel, poďakoval 

všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.  

  

 

 

 

 

 

 

  

V Piešťanoch dňa 13.1.2018.  

Zapísal : Mgr. Pavol Kadlec 

  

  

          PhDr. Jaroslav Sámela, PhD.  

   predseda sekcie LRU-PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie 

z výročného zasadnutia delegátov sekcie LRU prívlač 

konaného dňa 13.01.2018 v Piešťanoch 

  

A. Berie na vedomie 

• Vyhodnotenie športovej činnosti za rok 2017 

• Správu reprezentačného trénera o dosiahnutých výsledkoch reprezentantov 

za rok 2017 

• Termínový kalendár postupových súťaži organizovaných odborom ŠČ pre 

rok 2018 

• Návrh reprezentantov pre rok 2018   

 

B. Schvaľuje  

• Plán práce sekcie pre rok 2018 

• Modifikáciu pravidiel  

• Disciplinárne potrestanie pretekárov MsO SRZ Prešov a Bardejov 

 

C. Odporúča 

• Zintenzívniť prácu s juniormi. 

 

D. Ukladá 

• Všetkým pretekárom dôsledne dodržiavať schválené predpisy pre športovú 

činnosť  

• Zodpovedne pristupovať k jednotlivým pretekom a rozhodovaniu na nich. 

  

V Piešťanoch 13. 01.2018 

                                                            Vedúci sekcie: PhDr. Sámela Jaroslav, PhD. 


