Zápisnica z rozšíreného zasadnutia OŠČ, sekcie LRU – prívlač zo
dňa 15.1. 2011
Prítomných bolo 20 zástupcov druţstiev s hlasovacím právom a ďalej:
- za odbor ŠČ p. M.Hodasová a M. Pavelková
- za komisiu rozhodcov p. Piterka a p. Meszaros
- členovia sekcie LRU prívlač Ing. Tešický, p. Rusiňák, p. Palúch, Ing. Hatala, PhDr.
Sámela
Zasadnutie otvoril vedúci sekcie PhDr. Sámela a predniesol návrh programu, ktorí
prítomní zástupcovia schválili. V jednotlivých bodoch programu boli prednesene tieto návrhy:
1. Otvorenie a voľba návrhovej a mandátnej komisie

-

Prítomní zástupcovia schválili
návrhovú komisiu v zloţení: Ivan Chabada, Richard Hatala, Marek Varchula

-

mandátovú komisiu v zloţení: Róbert Crkoň, Miroslav Palúch, Gabriel Beňo
2. Vyhodnotenie šport. činnosti v roku 2010

Správu o činnosti predniesol PhDr. Sámela Jaroslav. V správe zhodnotil priebeh súťaţí 1.
ligy, 2. ligy, divízie a juniorských súťaţí. Všetky súťaţe prebehli bez väčších problémov, hoci
niektoré preteky sa museli pre nepriaznivé podmienky viackrát prekladať. Vyzdvihol dobrú
spoluprácu s komisiou rozhodcov, trénermi seniorov i juniorov a organizátormi pretekov,
ktorí museli niektoré preteky viac krát pripravovať pre nepriaznivé podmienky .
3. Prihlášky a registrácie pre rok 2011, nasadenie druţstiev v roku 2011
M. Hodasová oboznámila prítomných s počtom druţstiev prihlásených do jednotlivých súťaţí
v prvej , druhej lige, divíziia juniorských súťaţiach.
3. Termínový kalendár súťaţí pre rok 2011
Vedúci sekcie oboznámil prítomných s návrhom termínového kalendára a poţiadal
jednotlivých organizátorov, aby definitívne potvrdili termíny jednotlivých pretekov do
31.1.2011.
4. Plán prípravy a vyhodnotenie štátnej reprezentácie
Správu predniesol tréner štátnej reprezentácie Vlastimil Těšický . Vyzdvihol titul majstrov
sveta druţstiev a 3. miesto J. Mrázika na MS. Tieţ poukázal na dobré výsledky na
medzinárodných podujatiach seniorov i juniorov. Predloţil plán prípravy štátnej reprezentácie
na rok 2011

5. Plán práce na rok 2011
Plán práce na rok 2011 prednesený predsedom sekcie , prítomní účastníci jednohlasne
schválili. Oboznámil tieţ prítomných s čerpaním financií sekcie LRU - prívlač v roku 2010 a
návrhom rozpočtu na rok 2011.
6. Voľby členov výboru sekcie na obdobie 2011-2014
Navrhnutí boli títo kandidáti:
Vlastimil Těšický
Peter Rusiňák
Richard Hatala
Jaroslav Sámela
Miroslav Palúch – vzdal sa kandidatúry z rod. dôvodov
Ladislav Zsilka – navrhnutý kandidát
Gabriel Beňo – navrhnutý kandidát
Marek Varchula – navrhnutý kandidát
Ján Lehotský – navrhnutý kandidát
-

Výsledky hlasovania:
Vlastimil Těšický

18

Peter Rusiňák

17

Richard Hatala

14

Jaroslav Sámela

20

Gabriel Beňo – navrhnutý kandidát

9

Marek Varchula – navrhnutý kandidát

8

Ján Lehotský – navrhnutý kandidát

7

Ladislav Zsilka – navrhnutý kandidát

4

Za nových členov boli zvolení: Vlastimil Těšický, Peter Rusiňák, Richard Hatala,
Jaroslav Sámela a Gabriel Beňo. Za predsedu sekcie bol zvolený : PhDr. Sámela
Jaroslav.
-

Na návrh predsedu sekcie boli za prísediacich zástupcov s poradným hlasom pre
sekciu LRU – prívlač zvolení Marek Varchula ( divízia ), Ján Lehotský ( 2. liga )
a Ladislav Zsilka ( juniori).

-

7. Rôzne a diskusia
Vedúci sekcie odovzdal ceny najlepším jednotlivcom za rok 2010 na úrovni divízie, 2.
ligy, a 1. ligy. V diskusii odzneli tieto návrhy:

-

Zmena systému súťaţenia juniorov , aby namiesto súťaţe druţstiev bola organizovaná
ako súťaţ jednotlivcov. Preteky budú prebiehať v jednom dni.

HLASOVANIE:
ZA

19

PROTI

0

ZDRŢALI SA

1

-

Návrh zmeniť poradie ţrebovania pred pretekmi tak, ţe najskôr si vylosujú sektory
kapitáni druţstiev podľa umiestnenia v predch. kole a na druhý deň v opačnom poradí.

HLASOVANIE:
ZA

20

PROTI

0

ZDRŢALI SA

0

-

Zrušiť max. počet 2 druţstiev z jednej MO SRZ v jednej súťaţi.

HLASOVANIE:
ZA

9

PROTI

9

ZDRŢALI SA

2

-

Zrušiť prideľovanie bodov z MSR do rebríčka jednotlivcov.

HLASOVANIE:
ZA

4

PROTI

15

ZDRŢALI SA

1

-

Návrh zníţiť uzavretie vody pred pretekom na 10 dní.

HLASOVANIE:
ZA

8

PROTI

9

ZDRŢALI SA

3

-

Návrh zostupového kľúča pre ligy, aby zostupovali resp. postupovali 2 druţstvá

HLASOVANIE:
ZA

15

PROTI

1

ZDRŢALI SA

4

Prítomní uloţili členom sekcie presadzovať schválené body vo svojej činnosti.

8. Záver
Na záver vedúci sekcie poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.
V Ţiline dňa 15.1.2011.
Zapísal Ivan Chabada
PhDr. Jaroslav Sámela
predseda sekcie LRU-PR

