Uznesenie z rozšíreného zasadnutia sekcie LRU-mucha zo dňa 10.1.2015
Prítomných bolo 24 zástupcov družstiev s hlasovacím právom a
- za OŠČ - vedúci odboru ŠČ – PaedDr. V. Hromek
- za komisiu rozhodcov - M. Procházka, M.Bajzík
- členovia sekcie LRU mucha – M.Timčák, J.Toman, M.Krebs, D.Brziak, J.Dauda.
Zasadnutie otvoril vedúci sekcie M.Timčák a predniesol návrh programu, ktorí prítomní
zástupcovia schválili. Predniesol návrh mandátovej a zároveň návrhovej komisie a členov
volebnej komisie.
Prítomní zástupcovia jednohlasne schválili zloženie mandátovej a zároveň návrhovej
komisie a členov volebnej komisie.
Vedúci sekcie M.Timčák a predniesol správu o činnosti sekcie LRU-mucha za rok 2014.
Ďalej pokračovalo zasadanie voľbou novej sekcie. Vedúci sekcie M.Timčák vyzval
prítomných, aby navrhli kandidátov na členov sekcie. Navrhnutí boli doterajší členovia sekcie
: M.Timčák, J.Toman, D.Brziak. Okrem nich boli navrhnutý nový kandidáti : Igor Hríbik,
Peter Tomko, Michal Leibiczer a Jozef Trnka.
Výsledky volieb predniesol vedúci volebnej komisie Peter Alexovič, s výsledkom :
Igor Hríbik
20 hlasov
Peter Tomko
19
Michal Leibiczer
17
Jozef Trnka
14
Miroslav Timčák
11
Jozef Toman
11
Dušan Brziak
8
Jozef Toman sa dobrovoľne vzdal možnosti pracovať v novej sekcii.
Po voľbách členov novej sekcie, zvolení členovia si za svojho vedúceho ( predsedu) zvolili I.
Hríbika.
Ďalej rozšírené zasadanie pokračovalo podľa programu s uznesením :

Rozšírené zasadnutie sekcie berie na vedomie :
1.
2.
3.
4.

správu o činnosti sekcie LRU-mucha za rok 2014
správu o činnosti a účasti z MS seniorov 2014 v Českej republike
správu o účasti juniorov na 19.MS Poľsko
výsledky volieb členov sekcie, na nové funkčné obdobie v zložení :

Igor Hríbik – vedúci
Peter Tomko
Michal Leibiczer
Jozef Trnka
Miroslav Timčák

Doporučuje :
1. termínový kalendár súťaží družstiev a jednotlivcov v LRU-mucha na rok 2015
2. návrh garantov Rady SRZ a hlavných rozhodcov na jednotlivé súťaže družstiev
a jednotlivcov na rok 2015 pre jednať so sekciou rozhodcov a uzatvoriť na zasadaní
sekcie v apríli
3. účasť reprezentácie seniorov A na MS v LRU-mucha v Bosne a Hercegovine za
podmienok stanovených OŠČ a Radou SRZ.
4. účasť reprezentácie juniorov na MS v LRU –mucha v USA prehodnotiť po voľbe
trénera juniorskej reprezentácie.
5. na žiadosť aktuálneho reprezentačného tréner Ing.Bieneka Petra uskutočniť
kvalifikáciu pre rok 2016 v rámci 3. pretekov ATP. Bude definitívne spresnené po
voľbe nového trénera, najneskôr do zasadania sekcie v apríli.
6. upozorniť všetky organizácie na včasné zasielanie prihlášok do dlhodobo postupových
súťaží.
7. organizáciám dodržiavať termín zasielania propozícií a to 60 dní pred pretekom
vedúcemu sekcie p. Hríbikovi Igorovi a pani Márii Hodasovej na sekretariát OŠČ.
8. organizáciám ,ktoré chcú usporiadať preteky na vodnej nádrži Dedinky, aby zaslali
žiadosť na Radu SRZ.
9. všetkým registrovaným pretekárom aby poplatok vo výške 5 Euro zasielali na
variabilný symbol 12014 a to do konca februára.
10. zverejniť na stránke LRU-mucha potrebu nových rozhodcov na preteky .
11. zabezpečiť vedúcich družstiev (prípadne asistentov) repr. trénerom na všetkých
medzinárodných súťažiach na ktorých sa reprezentačné družstva zúčastnia
12. zabezpečiť postih družstiev 20,- Eur družstvám, ktoré včas nedoručia prihlášku na
súťaž
13. vypracovať návrh zmeny pre postupové súťaže (viac kôl, prípadne rotácia)
14. prehodnotiť flexibilnejšie hodnotenie rýb a zmenu dĺžky bodovaných rýb, nie len pre
náhradnú trať
15. pre nulté ročníky jazerných pretekov v roku 2015 odporučiť hodnotenie rýb bez
nutnosti merania každej ryby
16. pre Majstrovstvá Slovenska v LRU mucha v Trstenej vypracovať propozície súťaže
tak, aby sa pre každého pretekára hodnotili 4 kolá, tzn. že pretek bude pozostávať z 8.
dvojhodinových kôl.

Ukladá sekcii :
1. zabezpečiť predpis pre postih družstiev 20,- Eur družstvám, ktoré včas nedoručia
prihlášku na súťaž
2. vypracovať návrh zmeny pravidiel pre postupové súťaže (viac kôl, prípadne rotácia) a
dať na schválenie rozšírenej sekcii v roku 2016
3. vypracovať návrh zmeny pravidiel pre flexibilnejšie hodnotenie rýb a zmenu dĺžky
bodovaných rýb, nie len pre náhradnú trať a dať na schválenie rozšírenej sekcii v roku
2016
4. vypracovať návrh zmeny pravidiel pre hodnotenie rýb bez nutnosti merania dĺžky.
Návrh včas poskytnúť na širšiu diskusiu a pripraviť na schválenie rozšírenej sekcii v
roku 2016

Schvaľuje :
1.
2.
3.
4.

plán prace sekcie na rok 2015
prevádzkovanie stránky WWW.lrumucha.sk pre pretekárov a športových priaznivcov
rebríček pretekárov RSM za rok 2014
ak pretekári nezaplatia do konca februára poplatok 5euro nebudú vedený v rebríčku
RSM v danom roku.

 modifikáciu pravidiel LRU-M v súvislosti s bodovaním pretekov nasledovne:
modifikáciu článku 5.1. Udeľovanie bodov do RSM podľa typu súťaže.
5.1. Udeľovanie bodov do RSM podľa typu súťaže
Udeľovanie bodov do RSM – pohárové súťaže
Počet zúčastnených registrovaných pretekárov 40 a viac
Počet zúčastnených registrovaných pretekárov 25 až 39
Počet registrovaných pretekárov menší ako 25

40 bodov
25 bodov
nebodovaný pretek

Udeľovanie bodov do RSM – Skrátené platné preteky
Ak sa akýkoľvek bodovaný pretek neuskutoční kompletný (skrátený napríklad je
prerušený kvôli počasiu), tak sa bodovanie takéhoto preteku znižuje o 10 bodov.

Záver :
Na záver predniesol svoj príspevok vedúci odboru ŠČ – PaedDr. V. Hromek a Miroslav Timčák

ukončil zasadanie.

