Odbor pre športovú činnosť
Sekcia LRU – mucha
12.1.2013
ZÁPISNICA
z rozšíreného zasadnutia sekcie LRU- mucha
Dňa 12.01.2013 sa o 9.00 hodine konalo rozšírené zasadnutie sekcie LRU – mucha
v zasadačke Rady SRZ v Žiline.
Účasť zástupcov jednotlivých organizácií je doložená prezenčnou listinou. Z celkového
počtu 31 organizácií bolo prítomných 23 organizácií. Stretnutie sa riadilo zásadou 1
organizácia, jeden delegovaný zástupca.
Rokovanie sa uskutočnilo podľa programu :
Program :

Prítomní :

1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie šport. činnosti za rok 2011
3. Prihlášky a registrácie pre rok 2013, nasadenie družstiev v r. 2013
4. Termínový kalendár súťaží pre rok 2 013
5. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2013
6. Plán práce na rok 2013
7. Diskusia
8. Záver
p. Timčák Miroslav
p. Jozef Dauda
p. Dušan Brziak
p. Jozef Toman
p. Krebs Michal

vedúci sekcie LRU – M
člen sekcie
člen sekcie
člen sekcie
člen sekcie

Za OŠČ:
Mária Hodásová, sekretariát OŠČ
Prochazka Miloš, vedúci sekcie rozhodcov pri OŠČ
Ing. Peter Bienek, reprezentačný tréner seniorov

K bodu 1
Vedúci sekcie Miroslav Timčák privítal prítomných - vedúceho komisie rozhodcov,
Prochazku Miloša Hodasovú Máriu -sekretariat a ospravedlnil vedúceho OŠČ PeaDr.
Hromeka Vladimíra, ktorý sa z rodinných dôvodov nemohol zúčastní na zasadnutí
rozšírenej sekcie LRU-mucha.
K bodu 2
Správu o činnosti sekcie LRU - mucha za rok 2012 predniesol vedúci sekcie p.
Miroslav Timčák. Súťaže družstiev prebehli podľa platných pravidiel LRU – mucha
dvojkolovým systémom jar – jeseň. Vedúci sekcie oboznámil účastníkov
s najaktuálnejšími problémami, ktoré sa vyskytli počas sezóny 2012. Taktiež oboznámil
prítomných s riešením rôznych problémov, s ktorými sa sekcia stretla a ktoré riešila
počas roku 2012. Postupových súťaží v roku 2012 sa zúčastnilo :

1.liga
2.liga
Divízia A
Divízia B

- 12 družstiev
- 12 družstiev
- 14 družstiev
- 7 družstiev

Spolu sa zúčastnilo postupových súťaží 45 družstiev z jednotlivých MsO a MO, čo je cca
200 pretekárov. Víťazmi jednotlivých postupových súťaží boli:
1.liga

1. miesto
2. miesto
3. Miesto

Spišská Nová Ves , MO SRZ Sp.Nová Ves
L.Mikuláš B
MO SRZ L.Mikuláš
St.Ľubovňa
MO SRZ St.Ľubovňa

2.liga

1. miesto
2. miesto
3. Miesto

Sk Muškár
Vr.nadTopľov
Námestovo A

Divízia A

1. miesto
2. miesto
3. Miesto

MK Kysuca ,
Piešťany
Trstená

MO SRZ Kys. N.Mesto ostali v divízii
MO SRZ Piešťany právo postupu 2.liga
MO SRZ Trstená právo postupu 2. liga

Divízia B

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Kežmarok
Gelnica
Svit-ŠK Zubáč

MO SRZ Kežmarok právo postupu 2. liga
MO SRZ Gelnica právo postupu 2. liga
MO SRZ Svit

Mo SRZ Rožňava-právo postupu 1.liga
MO SRZ Vr.n.Topľov-právo postupu 1.liga
MO SRZ Námestovo-právo postupu 1.liga

MSR - Juniori
V dňoch 2.6.2012 sa konali M – SR juniorov na rieke Váh v L.Mikuláši,kde pretekalo 14. juniorov
Preteky prebehli v zmysle pravidiel .
Výsledky M-SR,juniori 2012:
- 1.miesto Štefan Štempel MO SRZ Žilina
- 2.miesto Monika Olejárová MO SRZ Poprad
- 3.miesto Lukáš Sisák MO SRZ Kežmarok
MSR -Seniori
Sekcia zorganizovala v spolupráci s MO SRZ Martin na rieke Turiec, Pretekov sa
zúčastnilo 35 rybárov podľa umiestnenia v rebríčku RSM.
Výsledky pretekov:
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Peter Alexovič
Igor Hríbik
Martin Bachleda

MO SRZ Humenné
MO SRZ B .Bystrica
MO SRZ D. Kubín

Organizátori majstrovstiev sa zhostili svojej úlohy výborne a prispeli k bezproblémovému
priebehu majstrovstiev.

Kvalifikácia 2012
Sekcia v spolupráci s MO SRZ Stará Turá. usporiadala kvalifikáciu na jazere Dubník v Starej
Turej. Zúčastnilo sa 11 pretekárov.

1.miesto Hríbik Igor
2.miesto Poliak Martin
3.miesto Vida Ján

Majstrovstvá sveta 2012 Slovinsko
Seniorská reprezentácia:
Právo účasti na týchto MS ,podľa RSM z predošlého roka a výberu repr ,trenéra mali
Benatinsky Michal, Hríbik Igor, Kundis Ľudovít, Lajtar Maroš, Alexovič Peter, Vida Ján.
V družstvách sme sa umiestnili na 5. mieste
Jednotlivci:
Michal Benatínsky 7., Maroš Lajtar 59., Igor Hríbik 11., Kundis Ľudo52.Alexovič Peterstriedanie ,Vida Ján- striedanie
Tréner : Ing. Peter Bienek
Vedúci družstva: Vladimír Buček

Juniorská reprezentácia-Francúzko
Vzhľadom na obmedzený počet pretekárov v tejto kategórii boli pretekári do
reprezentačného družstva vybraní na základe doporučenia št .trenéra Vl.Ligdu ml, a na
základe výsledkov MSR juniorov 2011 a výsledkov pretekárov za predchádzajúce obdobie
a preteku Podolinská 15-ka Do reprezentačného družstva boli nominovaní: Lukáš Šišak,
Róbert Tma a Július Kulma, Štefan Štempel ,Holbus Dávid
Tréner
: Ing. Vladimír Ligda ml. – odsúhlasený tréner sekciou pre rok 2012
Vedúci družstva : Ďurišík Peter
V družstvách sme sa umiestnili na 11. mieste
Jednotlivci:
Štempel Štefan 34., Robo Tuma 29., Lukáš Sisák 28. , Julo Kuzma 53. Holbus Dávid 52
Tréner. Ligda Vladimír
Ved Družstva Ďurišík Peter
Všetkým reprezentantom treba poďakovať za vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky a to
po stránke športovej aj spoločenskej.
Pohárové súťaže:
Všetky pohárové súťaže prebehli bez väčších problémov. Neuskutočníl sa pretek
Podtatranský pstruh z dôvodu nízkeho stavu vody na rieke Poprad v meste Svit.
K bodu 3
Vedúcim sekcie bolo predložené nasadenie družstiev na základe prihlášok do
dlhodobých súťaží družstiev pre rok 2013 a na základe umiestnenia v dlhodobých súťaží
v roku 2012. Nasadenie družstiev bude umiestnené na stránku www.lrumucha. Podmienkou

účasti družstiev v dlhodobých súťažiach je úhrada poplatkov štartovného v zmysle platných
predpisov do 28.2.2013.
Konečné nasadenie bude prerokované na najbližšom zasadaní Sekcie LRU-mucha.
K bodu 4
Vedúci sekcie Miroslav Timčák predložil návrh termínového kalendára dlhodobých
postupových súťaží a pohárových pretekov na rok 2013 . Postupne sa vyjadrovali
jednotlivé organizácie k usporiadaniu pridelenej súťaže . Nakoniec boli stanovené
s pripomienkami lokality i termíny jednotlivých pretekov. Príslušní rozhodcovia a garanti
budú stanovení na základe rozhodnutia sekcie LRU-mucha, ako aj na zasadaní sekcie
rozhodcov vo februári 2013. V zmysle odsúhlasených pripomienok bude upravený kalendár
súťaží umiestnený na stránku www.lrumucha.
K bodu 5
Vedúci sekcie oboznámil prítomných so stavom výberu reprezentantov pre rok 2013.
V zmysle platných predpisov bude reprezentačné družstvo seniorov vybrané na základe
umiestnenia na minuloročných MS v Slovinsku, kvalifikačných pretekov a výberu
reprezentačného trénera.
Pre rok 2013-2014 boli výberovou komisiou schválený trenéri. Pre seniorov LRU-mucha, ing.
Bienek Peter a pre juniorov Ligda Vladimír ml.
Zloženie reprezentácii pre rok 2013 Norsko
Seniorská reprezentácia
1. Michal Benatinský
2. Igor Hríbik
3. Nemčík Zdeno
4. Poliak Martin
5. Brziak Dušan
6. Ján Vida
7. Bachleda Martin
Juniorská reprezentácia
Na základe požiadaviek repr trenérera Ligdu Vl .ml. sa juniorska reprezentácia
nezúčastní na MS v Irsku z dôvodu malého počtu juniorov pre repr. potreby.
ME-národov seniori Slovensko
Alexovič Peter
Tišak Ján
Kovač Štefan
Mlynarčík Štefan
Elischer Branislav
K bodu 6
Vedúci sekcie LRU – mucha podal návrh práce sekcie pre rok 2013, ktorý bude predložený
na zasadnutí OŠČ. Návrh bol prijatý bez pripomienok.
K bodu 7
V bode diskusia vystúpili zástupcova jednotlivých organizácii :
Z prítomných v diskusii vvstúpil p.Ambroz Peter z pripomienkou a návrhom aby sekcia
garantovalá minimálne účastnícké poplatky, ktoré mali ísť na MS v Irsku pre potreby
prípravy a výberu jun. reprezentácie v tomto roku aby sa mohli zúčastní MS 2014
v Poľsku.

Ing. Bienek Peter navrhol usporiadať kvalifikáciu reprezentácie na jar roku 2014.
Brziak Dušan navrhol urobiť modifikáciu pravidiel o účasti na majstrovstvách Slovenska
seniorov ,aby sa na nich mohli účastniť len pretekári, ktorí sa umiestnili v RSM do
40.miesta bez možnosti doplnenia z ďalších miest.
Preveriť možnosť usporiadania jazerného preteku na vodnej nádrží Bešeňová a
Dedinky a zaradiť ho do termínového kalendára.
Mrlian Marcel, zapísovať výskyt vydry riečnéj, kormorána a volavky do bodovacích
preukazov na všetkých pretekoch.

K bodu 9
Vedúci sekcie LRU–M sa poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadaní, tvorivú
diskusiu a vyslovil presvedčenie, že v roku 2013 sa podarí skvalitniť prácu všetkých - tak
funkcionárov, ako aj rozhodcov a pretekárov, zatraktívniť a skvalitniť všetky preteky
a dôstojne reprezentovať muškársky šport doma aj na medzinárodnom poli.
Rozšírené zasadnutie sekcie prijalo uznesenie - viď príloha

