ZÁPIS
ze zasedání sportovního odboru LRU – plavaná, sekce feeder
konaného dne 20. 2. 2016
Přítomni: Bromovský Petr předseda (StČ), Ouředníček Jiří (ÚSMP), Koubek František (StČ), Sičák Pavel
(VČ), Vojtěch Dohnal (ZČ), Pelíšek František (ZČ), Bořuta Pavel (SMaSL), Hrabal Vladimír (SMaSL),
Černý Radek (MRS), Pečta Radek (MRS), Novák Zdeněk (SvČ), Sigmund David (SvČ), Štěpnička
Milan(státní trenér), Hnízdilová Petra(odd. sportu)
Hosté: Doležal Jaroslav (JČ), Kolařík David (as. trenéra)
Omluveni: Stejskal Miroslav (ÚSMP), Toman Vítězslav (JČ)
__________________________________________________________________________________

P R O G R AM :
1. Zahájení
2. Konečné schválení celostátního žebříčku 2015
3. Termínový kalendář 2016
4. Konečné schválení soutěžního řádu 2016
5. Konečné schválení závodního řádu 2016
6. Výběrové řízení na jednotný nákup pohárů
7. Rozpočet
8. Mezinárodní činnost
____________________________________________________________________________
1. Zahájení jednání
Předseda sekce feeder Petr Bromovský přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem
zasedání. Představil nového předsedu odboru ZČ ÚS pana Vojtěcha Dohnala. Dále informoval o
rozhodnutí Republikové rady ČRS, kdy na prosincovém zasedání byl schválen návrh na uznání
samostatného Odboru LRU - feeder. Předseda odboru znovu upozornil na to, že SŘ a ZŘ, který bude
na dnešním zasedání schválen, platí minimálně po dobu dvou let.

2. Celostátní žebříček
Jelikož nebyly žádné připomínky k zveřejněné pracovní verzi žebříčku, odbor bere tento bod jako
uzavřený a hlasuje o jeho schválení:
Hlasování:
Žebříček bude uveřejněn na webových stránkách jako schválený.

8 pro – 0 proti – 1 se zdržel

3. Termínový kalendář
Pořadatelé jednotlivých závodů dodali souhlasy uživatelů revírů včas a v termínu. Bylo
zkontrolováno, zda souhlasí termíny pořádání, revíry a garanti jednotlivých závodů. Jelikož už nebyla
žádná připomínka ze strany jednotlivých územních zástupců, byl termínový kalendář uzavřen a bylo
hlasováno o jeho schválení.
Hlasování:

8 pro – 0 proti – 1 se zdržel

Připomínka : důležité je sjednotit výsledkové formuláře jak u 1. ligy, 2.ligy Divize, přeborů, aby
zpracovatel žebříčku měl možnost zhotovit celkové výsledky.

4. Soutěžní řád 2016
Bod 11: z minulého zasedání měl za úkol Pavel Bořuta upravit tento text
…………úmyslné nenastoupení do závodu se rovná diskvalifikaci……
Protinávrh: František Pelíšek
výjimka – vyšší moc (například dopravní nehoda…)o tomto rozhodne Odbor na základě písemné
žádosti kapitána týmu.
Hlasování:

8 pro – 0 proti – 1 se zdržel

Bod 12: z minulého zasedání měl za úkol Radek Černý vypracovat text počet lidí na soupisce rozšíření z šesti na deset
Protinávrh: Petr Bromovský
rozšířená soupiska na 8
Hlasování:

8 pro – 0 proti – 1 se zdržel

Bod12: ……závodník 1.ligy odchytá 1.kolo nesmí už 1.kolo ve 2.lize ani v divizi, taktéž poslední kolo
……………. Závodník smí odchytat 14 bodovaných závodů.
…………….. závodník smí být pouze na jedné soupisce družstev ze soutěží 1.liga – 2.liga
divize (může být náhradník 2.ligy a divize)
Protinávrh: Radek Černý
otevřené soupisky
Hlasování:
Bod11:

3 pro – 5 proti – 1 se zdržel

……………divize uzavřené soupisky, podmínka zaplatit startovné za obě kola ……

Protinávrh: František Pelíšek
soupiska 8 lidí, otevřená, podmínka zaplatit za obě kola
Hlasování: 8 pro – 0 proti – 1 se zdržel
Protože už nebyla žádná připomínka k soutěžnímu řádu, bylo o něm hlasováno a jako takový byl
schválen.
Hlasování: 8 pro – 0 proti – 1 se zdržel

5.

Závodní řád 2016

IV. bod 3….. pro Mi ČR a 1.ligu pouze průběžka…………
Protinávrh: Milan
Štěpnička
……v závodech 1.ligy a Mi
ČR by platila minimální vzdálenost háčku od spodní hrany krmítka 50cm a lov pouze na průběžnou
montáž……………
Hlasování: 3 pro – 5 proti – 1 se zdržel
Další připomínky k Závodnímu řádu nebyly, proto se hlasovalo o schválení na rok 2016
Hlasování: 8 pro – 0 proti – 1 se zdržel

6.

Výběrové řízení na jednotný nákup pohárů

Předseda odboru Petr Bromovský zadal jednotlivým firmám, které se zabývají prodejem pohárů,
poptávku na cenovou nabídku na 1.ligu, 2.ligu skupinu A a divizi SÚS . Z pěti oslovených firem ( SABE
s.r.o., SportForte, Poháry.com, Poháry Otruba, Garko.cz) nám čtyři odpověděly. Přesné zadání,
včetně kvality, jednotlivých velikostí, štítků, plaket, množství, balného, poštovného a platba fakturou,
bylo součástí kritérií. Vzhledem k velmi profesionálnímu zpracování cenové nabídky a ceně
nabízeného produktu byla hlasováním odborem LRU vybrána fa SABE s.r.o. Proto budou od této
firmy poháry nakoupeny. Cena bude pak porovnána s ostatními, kteří si poháry od SABE s.r.o.
neobjednali.
Hlasování: 8 pro – 0 proti – 1 se zdržel

7. Rozpočet 2016
Padlo mnoho návrhů, a jelikož jsme neuzavřeli žádné stanovisko, nechal předseda hlasovat o
původním návrhu rozpočtu.
Hlasování: 6 pro – 1 proti – 2 se zdrželi

8. Mezinárodní činnost
Státní trenér Milan Štěpnička seznámil odbor s nominačními kritérii pro rok 2016, výběrem
reprezentace a s plánem vycestovat s týmem na tyto závody:
-

Seged Maďarsko

-

Srbsko před Mistrovstvím světa

-

Mistrovství světa

-

MiČR otevřený závod

-

Slovensko-Český pohár v Novákov

V případě, že v roce 2017 nebudou finanční prostředky na Mistrovství světa v Portugalsku, český tým
se těchto závodů nezúčastní.
Nominační žebříček je tvořen z průměru posledních tří let a na MS v Srbsku byli nominováni:
Státní trenér Milan Štěpnička, asistenti Petr Bromovský a David Kolařík, závodníci Jakub Šabata,
Radek Štěpnička, Pavel Velebný, Vláďa Hrabal, Martin Maťák, Josef Konopásek

Další zasedání proběhne v sobotu 19. 11. 2016
Zapsal: Jiří Ouředníček
Kontroloval: Petr Bromovský,

