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ZÁPIS �.1/09 
 

ze zasedání SO LRU – p�ívla� �R, konaného dne 17. ledna 2009 od 10,00 hodin, 
v zasedací místnosti sekretariátu Rady �RS v Praze 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

 
P�ítomni:  
dle prezen�ní listiny (p�izváni: zástupci �len� odboru) 
 
Program:  
  

1.  Volba p�edsedy odboru po rezignaci Ing. Kepra 

2.  Dokon�ení úprav Sout�žního a závodního �ádu 

3.  Up�esn�ní termínového kalendá�e 

4.  R�zné   

 
Zahájení 
 Zasedání zahájila J. Poslušná informací o rezignací Ing. Kepra na funkci p�edsedy, kterou 
poslal k rukám p�edsedy �RS 17. prosince 2008. D�vodem svolání tohoto zasedání bylo jednak 
�ešení této situace a dokon�ení úprav Závodního a sout�žního �ádu. Poté p�edala slovo 
místop�edsedovi Ing. S. Pernickému. 
Ing. Pernický doplnil tuto informaci a požádal o schválení programu jednání. Program byl 
odsouhlasen jednohlasn�. 
Dále Ing. Pernický p�ivítal pana Ing. Rudolfa Bayera – nového zástupce J� ÚS (zm�na musí být 
zaslána územním svazem písemn� na Radu �RS).    
 
 
1)   Volba nového p�edsedy odboru 
       �ízení volby se ujal se souhlasem všech �len� odboru pan Možkovský.  Odbor se jednohlasn� 
dohodl na provedení volby aklamací. Právo hlasovat mají �lenové odboru a státní trenér. 
Pan Maixner navrhl, aby funkci p�edsedy odboru p�evzal Ing. Pernický. Jiný návrh nebyl a novým 
p�edsedou odboru byl jednohlasn� zvolen Ing. Stanislav Pernický, který se sám hlasování zdržel.   
Na vyzvání p. Možkovského se Ing. Pernický vyjád�il, že funkci p�ijímá. Zárove� pod�koval �len�m 
odboru za projevenou d�v�ru. 
Po vyjád�ení p�edstav vedení odboru požádal o zm�nu po�adí v programu s tím, že nejprve bude 
upraven termínový kalendá�. Vzhledem k tomu, že po�adatel MS 2009 – Andorra – zm�nil kv�li 
regulérnosti a dobrým podmínkám šampionátu termín konání, musí dojít k p�izp�sobení a úpravám 
TK. Dále bylo up�esn�no, kdo z p�ítomných má hlasovací právo a kdo se m�že za kraje vyjad�ovat. 
 
 
2)  P�íprava termínového kalendá�e 
      Upravená verze bude rozeslána po 7. 2. 2009. Do této doby nahlásí Ing. Bayer J. Poslušné 
po�adatele za J� a všichni �lenové odboru zašlou �ísla revír� pro závody, uvedené v TK.  
 
 
3)  Zm�ny Sout�žního a Závodního  �ádu pro rok 2009 a dále 
      Bylo provedeno kompletní p�epracování obou �ád� transparentním zp�sobem, se zapracováním 
zm�n, projednaných na listopadovém zasedání odboru a dopln�ním dalších zm�n, které vyvstaly po 
tomto zasedání. 
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Všechny zapracované zm�ny byly odsouhlaseny jednomysln�, s níže uvedenými výjimkami, 
dokumentovanými odlišným hlasováním jednotlivých �len�: 
 
S� bod 10)   Zm�na: náklady na ú�ast v sout�žích  
proti: J. Možkovský 
 
S� bod 11)   Možnost postoupit místo v tabulce 
zdržel se hlasování: Ing. Pernický 
                                 J. Možkovský 
 
S� bod 18)   Soupiska družstev (základní tým + náhradníci) 
proti:    Ing. Pernický   zdržel se hlasování: J. Foltýn 
  D. Maixner 
  J. Ške�ík  
 
Z� bod 3)   Zkoušet protihroty bavlnou 
proti: Ing. Havlí�ek 

pan Horký zajistí bavlnu pro všechny kraje 
 
Z� bod 4)   Zakázané zp�soby lovu 
proti: Ing. Havlí�ek 
 

S� – II. liga + CD – Rozd�lení skupin tak, aby v každé skupin� byly �ty�i kraje 
 
Všichni zástupci jednotlivých ÚS do p�íštího zasedání odboru promyslí variantu rozd�lení 
skupin tak, aby každé skupin� byly zastoupeny �ty�i kraje, 
 
viz: S� II. liga + CD 
 
II. liga – sout�ž je rozd�lena do dvou skupin – „A“ a „B“ – po 16ti dvou�lenných družstev a je 
organizována ve t�ech kolech. Tyto skupiny tvo�í družstva z jednotlivých ÚS takto: 
skupina „A“ - ÚS – J�, Z�, St�� a Praha 
skupina „B“ - ÚS – V�, MSl a MRS…. 
 
 
4) R�zné  
 

• Pan Ške�ík, jakožto garant akce, informoval o pracovní verzi propozic „O“ ro�níku Mi�R 
junior�. Uskute�ní se 19. – 20. 6. 2009, po�adatelem je pan Nekvapil (Labe P�elou� + jezera). 
Byly diskutovány kategorie a odbor se rozhodl pro letošní zkušební ro�ník p�izp�sobit stávající 3 
kategorie do dvou skupin: 

 
U1 – mládež do 15 let 
U2 – mládež do 22 let.  

 
Podle výsledk� závodu bude p�íští ro�ník uspo�ádán tradi�n�.  Pokud jde o zajišt�ní bezpe�nosti 
d�tí – do 15 let se ú�astní s doprovodem a nebrodí, pro starší kategorii, pokud pro ni bude 
povoleno brod�ní, zajistí po�adatel vesty.   

 
 

• Pan Horký p�edložil návrh odznak� pro mistrovskou t�ídu. Odbor jednohlasn� návrh odsouhlasil. 
Odznaky zafinancuje Praha. 

• Pan Cafourek nabídl možnost po dohod� proškolení závodník� jako rybá�skou stráž. Znamená 
to 2 víkendy, cena 3.000,- K�, m�že uhradit MO. 

• Zápis z listopadu bude dán na web – bez projednávaných úprav �ád�. 
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Záv�rem p�edseda pod�koval p�ítomným za ú�ast.  
 
 

 

  Termín p�íštího zasedání odboru: sobota 14. 11. 2009  od 10 hodin 
 
 
 
 
Zapsala:  J. Poslušná 
Ov��il: Ing. Pernický 

 
 
 
 
 
 


