
Zápisnica zo zasadnutia č.1/2021 SZŠR odboru LRU – mucha zo dňa 15.5.2021 

 

Zasadnutia sekcie LRU – mucha sa zúčastnili: Michal Leibiczer, Štefan Mlynarčík, Peter 

Tomko, Vladimír Ligda, Jozef Gajdoš 

Prizvaný: - 

 

Členovia odboru prerokovali : 

 

1. Oficiálny začiatok sezóny 2021 

2. Postupové súťaže družstiev v roku 2021 

3. RSM 2021 

4. Kvalifikácia 2021 pre reprezentáciu na rok 2022 

5. Nominácia reprezentácie na MS 2021 

6. Mládežnícky Muškársky kemp 2021 

7. Výber trénerov pre roky 2022-2023 

8. Rôzne  

 

Členovia odboru hlasovaním rozhodli nasledovne:  

 

1. v roku 2021 začne oficiálne pretekárska sezóna 29.5.2021, od tohto dátumu budú všetky 

plánované preteky z TK bodované, pokiaľ to dovolí pandemická situácia (za bolo 5 členov, 

proti 0, zdržal sa 0) 

 

2. v roku 2021 budú postupové súťaže družstiev konané podľa platných súťažných pravidiel 

LRU-mucha, t.z. budú dvojkolové s postupom a zostupom (za bolo 5 členov, proti 0, 

zdržal sa 0) 

 

3. Náhradný termín 1.ligy jar v Brezne bude na žiadosť usporiadateľa (iné preteky 

v pôvodnom náhradnom termíne) presunutý na 3.-4.7.2021 (za bolo 5 členov, proti 0, 

zdržal sa 0) 

 

4. v roku 2021 bude RSM tvorený systémom 5+1, bodovaných bude 5 najlepších výsledkov 

z pohárových pretekov, MSR alebo MS a 1 lepší výsledok z dlhodobých súťaží družstiev, 

RSM 2021 bude slúžiť pre výber súťažiacich na kvalifikáciu 2022 (1.-14.) a pre účasť na 

MSR 2022 (1.-40.), ako je to v platných súťažných pravidlách (za bolo 5 členov, proti 0, 

zdržal sa 0) 

 

5. Kvalifikačné preteky 2021 budú obsahovať nasledovné preteky: MSR B.Bystrica, Dedinky 

Open jeseň, Liptovský lipeň L.Mikuláš, Oravský lipeň Trstená. Kvalifikačných pretekov sa 

zúčastnia pretekári na 1.-14. mieste z RSM 2019. Celková kvalifikácia sa bude 

vyhodnocovať z RSM 2019 + RSM 2021 + kvalifikačné preteky 2021. Kvalifikácia bude 

slúžiť na výber reprezentantov pre MS a ME v roku 2022. (za bolo 5 členov, proti 0, zdržal 

sa 0) 

 

6. nominácia na MS 2021 Fínsko - Kusamo:  

pretekári: Martin KLAUČO, Igor HRÍBIK, Vladimír LIGDA, Kristian ŠVEDA, Zdenko 

NEMČÍK  

Kapitán: Vladimír LIGDA, Manažér tímu: Jozef GAJDOŠ,  

Náhradník: Štefan KOVÁČ (bude sa pripravovať s tímom, v prípade potreby cestuje na 

MS)  

(za bolo 5 členov, proti 0, zdržal sa 0) 

 

 

 



 

Ukladá odboru a jeho členom : 

 

• aktívne sa podieľať na priebehu a zabezpečení súťaží a MSR v r. 2021 

• pripraviť propozície pre Kvalifikáciu 2021 

• uskutočniť výberové konanie na reprezentačných trénerov seniorov a juniorov pre obdobie 

rokov 2022-2023  

• aktívnu účasť na Mládežníckom muškárskom kempe  vo Svite 12.-18.7.2021 

 

 

 

 Vo Vrbove  15.5. 2021                                               Ing. Michal Leibiczer 

                                                                                                      Vedúci odboru LRU-M  


