
Zápisnica z výročného zasadnutia LRU – feeder 

konaného dňa 2.2. 2019 v Žiline 
 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

- za komisiu rozhodcov – G. Hupková, P. Kubiš 

 

 

Program zasadnutia:  

     1. Otvorenie 

     2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2018 

     3. Vyhodnotenie šport. činnosti v roku 2018 

     4. Prihlášky a registrácie pre rok 2019, nasadenie družstiev v roku 2019 

     5. Termínový kalendár súťaží pre rok 2019 a rozšírenie kôl postupových súťaží 

     6. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2019 

     7. Voľby členov sekcií – športových odborov na obdobie 2019-2022 

     8. Plán práce na rok 2019 

     9. Rôzne 

    10.Záver 

  

 

1.  Otvorenie  a voľba členov komisií 

  1. Zasadnutie otvoril vedúci sekcie J.Lantaj a predniesol návrh programu, ktorí  

prítomní zástupcovia schválili. 

 

Prítomní zástupcovia jednohlasne schválili zloženie mandátovej, návrhovej a volebnej 

komisie v zložení:  

Mandátová komisia –– 20 platných hlasov 

Návrhová  a volebná komisia – Galgóci, Púčik,Vanya 

  

2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2019 

Sekcia splnila v roku 2018 úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce na rok 2018 

a z prijatých uznesení z výročného zasadnutia sekcie. 

 

3. Vyhodnotenie činnosti sekcie v roku 2018 

Správu o  športovej činnosti predniesol za 1.ligu p. Galgóci, za 2.ligu a divíziu bola 

prečítaná správa od p. Brašeňa, ktorý nebol prítomný z dôvodu PN. Pôsobenie 

reprezentácie vyhodnotil p. Pavelka, ktorý bol v roku 2018 poverený vedením 

reprezentácie. 

 

 4. Prihlášky a registrácie pre rok 2019, nasadenie družstiev v roku 2019 

 Vedúci sekcie oboznámil prítomných s počtom družstiev prihlásených do 

jednotlivých súťaží v1. a 2. lige. Do 1. Ligy a 2.ligy sa prihlásilo 12 družstiev. Do 

divízii sa prihlásilo 7 družstiev. Všetci v stanovenom termíne prihlášok. Na základe 

prihlásenia a pre podporu družstva juniorov Košice E do divízie, bolo schválené 

odpustenie štartovného poplatku do súťaže v plnej výške. 

 

5. Termínový kalendár a súťaže pre rok 2019  

 

J. Lantaj oboznámil prítomných s návrhmi termínového kalendára na zorganizovanie 

pretekov, ktoré boli predložené do konca roka. Vzhľadom na to, že niektoré 



organizácie dlhšiu dobu, resp. vôbec, neorganizovali žiadne preteky, bude úlohou 

sekcie predložiť funkčný model organizovania pretekov, tak aby sa organizácie 

pravidelne striedali v organizovaní pretekov. Ďalej bolo oznámené, že od ročníka 

2020 bude možné organizovať v 1 a 2 lige maximálne 3 kolá pretekov. 

Termínový kalendár tvorí samostatnú prílohu. 

 

6. Plán prípravy štátnej reprezentácie  

 

J.Lantaj predniesol návrh, ktorý sa neskôr upravil o schválené detaily, pre výber 

štátnej reprezentácie z družstiev v postupových súťažiach, na základe konečného 

poradia v postupovej súťaži a pretekov Majstrovstiev SR. Do hodnotenia sa 

započítajú dosiahnuté body v postupovej súťaži 1 príp.2 ligy a Majstrovstiev SR. 

Družstvo s najnižším súčtom bodov v 1.lige bude mať možnosť výberu medzi 

Majstrovstvami sveta národov alebo klubov. Účasť na podujatí, ktoré ostane voľné 

bude mať ďalšie družstvo v poradí podľa rovnakého kľúča vzostupne, až do 

obsadenia družstvom, ktoré bude mať záujem o účasť. V prípade nezáujmu o účasť na 

podujatí družstiev z prvej ligy, budú podľa rovnakého kľúča oslovené družstvá 

z druhej ligy. Návrh v tomto znení bol schválený. 

 

7. Voľby členov sekcií – športových odborov na obdobie 2019-2022 

 

Počet oprávnených voličov: 20 

Za tajné voľby hlasovalo:  za 20  proti: 0   zdržal sa: 0 

Za členov sekcie boli navrhnutí:   a následne získali uvedení počet hlasov 

 

Ľudovít Scheibenreif- 8 

Peter Poročák – 13 

Marian Hason – 12 

Miroslava Pavelková – 6 

Ján Slašťan – 7 

Miroslav Začko – 7 

Ján Lantaj – 20 

Milan Melichár - 18 

 

Na základe volieb predseda volebnej komisie M. Galgóci vyhlásil výsledky: športový 

odbor bude pracovať v zložení: Scheibenreif Ľ, Poročák P, Hason M, Melichár M, 

Lantaj J.  

Náhradníci: M. Začko M, J. Slašťan.   

 

Za delegátov na Konferenciu SZŠR boli zvolení podľa súčtu hlasov: J.Lantaj, 

M.Melichár, P.Poročák, M.Hason. Náhradník: Ľ.Scheibenreif. Do konania 

Konferencie SZŠR členovia poverili vedením sekcie Jána Lantaja . Za vedúceho 

odboru LRU feeder bol ako kandidát na Konferenciu SZŠR navrhnutý J.Lantaj. 

 

 

 

8. Plán práce pre rok 2019  

Plán práce na rok 2019 prednesený povereným vedúcim sekcie prítomní účastníci 

jednohlasne schválili.  

  

 

 

 

 



 

 

 

9.Rôzne a diskusia  

 

Schválená modifikácie a doplnenie pravidiel: 

 

Bod.12-Vnadenie + bod 13 – Lovenie 

 

 

Doplnenie: Pri nahadzovaní krmítka a montáže musí mať pretekár otvorený preklápač 

na navijaku a z navijaku sa musí odvinúť šnúra resp. silon. 

 

 

Bod.13 – Lovenie 

 

Zmena: 

 

pôvodné znenie: 

 

Ryba ktorá pri zdolávaní obmedzí susedného pretekára pri love (zamotá sa do jeho 

silonu),na čo poškodený upozorní, musí byť pustená späť do vody a nesmie byť daná 

do úlovkovej sieťky, na čo dohliadne rozhodca, alebo dvaja prísediaci pretekári. 

 

nové znenie: 

 

Úlovok pretekára, ktorý pri zdolávaní obmedzí susedného pretekára pri love tým, že 

sa zamotá do jeho montáže resp. linky (silon, šnúra) si môže pretekár ponechať za 

podmienky, že v momente podobrania ryby do podberáku bude montáž/ linka 

uvoľnená z montáže/linky obmedzeného pretekára. V prípade, že sa montáž neuvoľní 

do momentu podobrania úlovku, musí byť úlovok okamžite pustený a nesmie byť 

daný do úlovkovej sieťky. V prípade, že tak pretekár nespraví a úlovok dá do sieťky, 

bude tomuto pretekárovi odrátaná z celkového úlovku pri konečnom vážení najťažšia 

ryba a budú mu uložené 2 plusové trestné body. 

 

Bod.19-Hodnotenie – C – Celkové hodnotenie 

 

V prípade oceňovania víťazného družstva dvojkola (pohárom, plaketou, medailou) 

platí pravidlo pre výpočet víťazného družstva systémom sčítania dosiahnutých bodov 

pretekárov družstva. Najnižší súčet bodov pretekárov družstva za obe kolá vyhráva. 

Pri rovnosti bodov sa berie do úvahy dosiahnutý počet CIPS bodov. 

 

Bod.3.2. Majstrovstvá SR 

 

V prípade, že počet štartujúcich účastníkov na Majstrovstvách SR bude  viac ako 76  

/ 4 sektory po 19 pretekárov/ budú sektory rozdelené na posektory. V prípade 

nepárneho počtu pretekárov v sektore (príklad: 2 podsektory s celkovým počtom 27 

zúčastnených pretekárov :  

pretekárovi sediacemu  na čísle 14 sa bude brať do úvahy výsledok v oboch 

podsektoroch,ale bude mu priradené umiestnenie, ktoré on / ona získal v podsektore s 

najnižším číslom (1 až 14) pre jeho poradie, zatiaľ čo skóre dosiahnuté v druhom 

podsektore (14 až 27) sa bude brať do úvahy pri hodnotení pretekárov  v tomto 

podsektore. ( prevzaté z medzinárodných pravidiel FIPS pre feeder ). 

 



 

Bod.6 Pretekárska trať 

 

Doplnenie: 

 

Šírka pretekárskej traťe v najužšom mieste je stanovená na 30 metrov. 

 

 

 

10. Záver 

Zasadnutie sekcie LRU F schválilo prijatie uznesenia jednohlasne. 

Na záver poverený vedúci sekcie poďakovala pôvodným členom sekcie za prácu, 

všetkým za účasť a ukončila zasadnutie.  

  

  

 

 

 

Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov LRU-F  konaného 2. 2. 2019 v Žiline. 

 

 

 

berie na vedomie:  

 

1.Správu o činnosti sekcie LRU-F za rok 2018  

2.Správu o vyhodnotení šport. činnosti v roku 2018  

3.nasadenie družstiev LRU-F pre rok 2019 

 

doporučuje:  

 

1.termínový kalendár súťaží v LRU-F pre rok 2019  

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

zasadnutí rozhodcov a uzatvoriť do apríla 2019  

3.účasť reprezentácie na MS národov v Južnej Afrike, oslovenie ďalšieho družstva 

v poradí vyhodnotenia pre účasť na MS klubov v Portugalsku 

4.v prípade nedostatku a potreby výpomoci na vyzvanie rozhodcu pomoc vážiacej 

komisii pri vážení úlovkov a to 1 a 2 pretekár v jednotlivom sektore.  

 

ukladá: 

 

- Vypracovanie funkčného modelu striedania družstiev v postupových 

súťažiach v organizovaní pretekov od ročníka 2020 

- Zabezpečiť usporiadanie súťaží podľa TK 

- Zabezpečiť usporiadanie Medzinárodných majstrovstiev SR 

 

 

 

 

schvaľuje: 

 

      - voľbu členov športového odboru LRU-F pre obdobie 2019- 2022 

      - plán práce pre rok 2019 

      - predbežný termínových kalendár postupových súťaží pre rok 2019 

      - systém výberu reprezentácie z družstiev podľa schváleného kľúča 



      - voľbu delegátov na Konferenciu SZŠR 

      - modifikáciu a doplnenie pravidiel LRU-F nasledovne: 

 

- Bod.13 – Lovenie 

 

- Doplnenie: Pri nahadzovaní krmítka a montáže musí mať pretekár otvorený 

preklápač na navijaku a z navijaku sa musí odvinúť šnúra resp. silon. 

 

Zmena: 

pôvodné znenie: 

 

- Ryba ktorá pri zdolávaní obmedzí susedného pretekára pri love (zamotá sa do 

jeho silonu),na čo poškodený upozorní, musí byť pustená späť do vody 

a nesmie byť daná do úlovkovej sieťky, na čo dohliadne rozhodca, alebo dvaja 

prísediaci pretekári. 

 

nové znenie: 

 

- Úlovok pretekára, ktorý pri love obmedzí susedného pretekára pri love tým, že 

sa zamotá do jeho montáže resp. linky (silon, šnúra)si môže pretekár ponechať 

za podmienky, že v momente podobrania ryby do podberáku bude montáž/ 

linka uvoľnená z montáže/linky obmedzeného pretekára. V prípade, že sa 

montáž neuvoľní do momentu podobrania, musí byť úlovok okamžite pustený 

a nesmie byť daný do úlovkovej sieťky. V prípade, že tak pretekár nespraví 

a úlovok dá do sieťky,bude tomuto pretekárovi odrátaná z celkového úlovku 

pri konečnom vážení najťažšia ryba a budú mu uložené 2 plusové trestné 

body. 

 

Bod.19-Hodnotenie – C – Celkové hodnotenie 

 

- V prípade oceňovania víťazného družstva dvojkola pohárom, platí pravidlo 

pre výpočet víťazného družstva systémom sčítania dosiahnutých bodov 

pretekára. Najnižší súčet bodov za obe kolá vyhráva. Pri rovnosti bodov sa 

berie do úvahy dosiahnutý počet CIPS bodov. 

 

Bod.3.2. Majstrovstvá SR 

 

- V prípade, že počet štartujúcich účastníkov na Majstrovstvách SR bude  viac 

ako 76  

- / 4 sektory po 19 pretekárov/ budú sektory rozdelené na posektory. V prípade 

nepárneho počtu pretekárov v sektore (príklad: 2 podsektory s celkovým 

počtom 27 zúčastnených pretekárov :  

- pretekárovi sediacemu  na čísle 14 sa bude brať do úvahy výsledok v oboch 

podsektoroch,ale bude mu priradené umiestnenie, ktoré on / ona získal v 

podsektore s najnižším číslom (1 až 14) pre jeho poradie, zatiaľ čo skóre 

dosiahnuté v druhom podsektore (14 až 27) sa bude brať do úvahy pri 

hodnotení pretekárov  v tomto podsektore. ( prevzaté z medzinárodných 

pravidiel FIPS pre feeder ). 

 

Bod.6 Pretekárska trať 

 

- Doplnenie: 

 

- Šírka pretekárskej traťe v najužšom mieste je stanovená na 30 metrov. 



 
 
 


