Zasedání Sportovního odboru LRU plavaná – samostatné sekce feeder
dne 31.1.2009.
Přítomni: Roman Srb, František Koubek, Milan Štěpnička, Jan Douša, Pavel Bořuta, Oldřich Daňhel,
Radek Černý, David Kučera
Hosté:
Radana Srbová, Mgr. David Zdvořáček, David Líbal, Martin Kučera
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání a Plánu práce sekce pro rok 2008.
Vyhodnocení sezony 2008.
Přistoupení zástupců MRS do sekce.
Postupující družstva do nejvyšší soutěže v roce 2009, sestupující družstva do nižší
soutěže.
Celostátní žebříček závodníků 2008.
Příprava předběžného Termínového kalendáře 2009.
Organizace VI.oficiálního MiČR 2009 jako nejvyšší soutěže v LRU feeder.
Organizace nižších soutěží v LRU feeder v rámci jednotlivých ÚS.
Návrhy na změny v Závodním řádu.
Seznámení s podmínky pro pořádání závodu.
Plán práce sekce pro rok 2009.
Plán příštího zasedání sekce.
Diskuze, závěr.

1.

Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání a Plánu práce
sekce pro rok 2008.

Zasedání zahájil František Koubek kontrolu zápisu z minulého zasedání sekce a kontrolou Plánu práce sekce pro rok 2008.
Bylo konstatováno, že všechny úkoly byly splněny.

2.

Vyhodnocení sezony 2008

Všechny závody uvedené v Termínovém kalendáři sekce pro rok 2008 se uskutečnily. Následně proběhlo vyhodnocení
závodní sezony 2008, a to MiČR 2008 jako nevyšší soutěže pořádané v rámci ČR v LRU feeder pro rok 2008 a ostatních závod
pořádaných v rámci jednotlivých ÚS ČRS. Členy sekce byla celá uplynulá sezóna vyhodnocena jako zdařilá a proběhla bez
problému . Především bylo konstatováno, že závody v LRU feeder se těší stále větší oblibě ze strany nových zájemců o tento
rybolovný způsob.
Umístnění třech nejlepších:
a) kategorie tříčlenných družstev:
1. KODYJAK FEEDER TEAM
2. Fishig Aussie Gammarus A - MO Uničov
3. RSK FeederKlub

- Mistr ČR v LRU feeder 2008
- Vicemistr ČR v LRU feeder 2008
- druhý Vicemistr ČR v LRU feeder 2008

b) kategorie jednotlivci
1. Řehoř Michal - Mistr ČR v LRU feeder 2008
2. Dohnal Josef - Vicemistr ČR v LRU feeder 2008
3. Kodýdek Jiří - druhý Vicemistr ČR v LRU feeder 2008

3.

Přistoupení zástupců MRS do sekce.

V průběhu roku 2008 byly v rámci MRS SO LRU plavaná, založena sekce feeder.
Sekce feeder MRS zastoupeny zástupci panem Radkem Černým a Davidem Kučerou se od tohoto zasedání sekce stávají
řádnými zástupci sekce feeder - SO LRU plavaná při Radě ČRS, dle Statutu sportovního rybolovu.

4.

Postupující družstva do nejvyšší soutěže v roce 2009, sestupující
družstva do nižší soutěže.

Podle nastavených kriterií pro rok 2008 postupuje do nejvyšší soutěže pro rok 2009,
listiny MiČR 2008 v LRU feeder, ostatní sestupuji do nižší soutěže.
Postupující družstva:
KODYJAK FEEDER TEAM
Fishig Aussie Gammarus A - MO Uničov
RSK FeederKlub
PUR Přátelé ušlechtilého rybolovu
MILO Feeder Team ZNOJMO
SEMA TEAM FEEDER
Fishig Aussie Gammarus B - MO Olomouc
ÚSMP Feeder Team
MILO Feeder Team
K&K Servis Feeder tým RoyalBait
RoyalBait Feeder Team
Feeder Team Český Šternberk
MIVARDI FEEDER TEAM
Feeder Team Braník Praha 4 RoyalBait
FAPS FEEDER TEAM
Feeder team Ostrá Plzeň
F-1 Karlovy Vary - Würth

20 nejlepších týmů, dle výsledkové

Kaprňák team
TINCA Feeder Mančaft
KS-FISH FEEDER TEAM Garbolino
Pán Koubek bude do příštího zasedání kontaktovat všechna postupující družstva, zda mají zájem startovat v nejvyšší soutěži
v roce 2009. V případě, že některé z družstev svůj start odmítne bude osloveno následující družstvo v pořadí z tabulky
sestupujících, v případě že se nepodaří naplnit kapacitu 1.ligy, tj.20 družstev, bude možnost startu nabídnuta MRS.
Tento návrh byl jednomyslně schválen.
Sestupující družstva:
RC KARASI OLOMOUC
Mistrall Feeder Team Bombeři
FišMiš Feeder Team
KUKAJÍCÍ VLCI
VYDRY Z MORAVY
První Českomoravská Feeder Team
Brazilci Colmic Team
Vranka Feeder tým
5.

Celostátní žebříček závodníků 2008.

Viz.příloha č.1
Žebříček byl schválen.
Dále se členové sekce dohodli požádat prostřednictvím Oddělení sportu, mládeže a mezinárodní činnosti, statutární zástupce
Rady ČRS o možnost bezplatného vydání Celosvazové povolenky pro 10 nejlepších závodníků s celostátního žebříčku LRU
feeder 2009 s udělenou Mistrovskou třídou.

Do celostátního žebříčku pro rok 2009, budou zařazeny následující závody:
* 1.LIGA – 8 závodů * MiČR 2009 – 2 závody * GP Čech – 2 závody * GP Moravy – 2 závody * Divize – 4 závody *
• Závodníkům se započítává do žebříčku 14 nejlepších výsledků, 4 nejhorší výsledky se škrtají.
• Umístnění závodníka na desetinná místa se zaokrouhlí na celá k nižšímu umístnění a k tomuto umístnění se vyhledají a
přiřadí tabulky.
Tento návrh byl jednomyslně schválen.

6.

Příprava Termínového kalendáře 2009.

Jedná se předběžný orientační Termínový kalendář pro rok 2009, na následujícím zasedání sekce bude provedena jeho
konečná úprava a schválení, doplnění termínů a míst konání. Změny termínů popř.míst konaní jsou možná.
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Roztocký feedercup 2009
Krajský přebor – divize ÚSSMS
Přebor Čech – divize ÚSMP + SÚS
Divize MRS
Třebíčská feeder liga
1.LIGA – 1.kolo
1.LIGA – 2.kolo
Krajský přebor – divize ÚSSMS
GP Moravy 2009 – otevřený závod jednotlivců
O pohár Kukajících vlků a Mezinárodní závod ČR - SR
MiČR 2009 – jednotlivců
GP Čech 2009 - otevřený závod jednotlivců
Třebíčská feeder liga
Divize MRS
1.LIGA – 3.kolo

Roztoky
bodovaný
bodovaný Klecánky
bodovaný Rochovany
bodovaný Všenory
bodovaný Mlékojedy
bodovaný
bodovaný U.Hradiště
Mlékojedy
bodovaný Pardubice
bodovaný Praha
bodovaný Mor.Krumlov
bodovaný

Vltava

Bromovský

Vltava
Konopásek
Gabčíkovo
Berounka
Labe

Koubek
Stejskal

Morava
Labe
Labe
Vltava
Jihlava

Bořuta
Douša
Srb
Koubek

Daňhel

26.IX
10.X

7.

Berounský feeder 2009 - divize ÚSMP + SÚS
27.IX Šternberský feedercup 2009
11.X 1.LIGA – 4.kolo

bodovaný Beroun
Rataje
Sázava
bodovaný Mělník

Berounka
Štěpnička
Labe

Vildmon
Štěpnička

Organizace VI.oficiálního MiČR 2009 jako nejvyšší soutěže v LRU feeder.

Pán Koubek navrhl změnu názvu nejvyšší soutěže z původního názvu „MiČR v LRU Feeder“ na „1.LIGA LRU FEEDER“.
Ostatní zůstává v platnosti a bude upřesněno v Soutěžním řádu.
MiČR bude zařazen nově do struktury závodů jako jeden dvoudenní otevřený závod jednotlivců.
Ostatní bude upřesněno v Soutěžním řádu.
Tento návrh byl jednomyslně schválen.

8.

Organizace nižších soutěží v LRU feeder v rámci jednotlivých ÚS.

V rámci jednotlivých ÚS ČRS zastoupených v sekci a MRS budou probíhat divizní soutěže tříčlenných družstev a to vždy dva
dvoukolové závody. Z důvodu, aby byl možný start družstvům z ÚS ČRS, které nemají doposud své zástupce v sekci, budou
tito přiřazeni k divizím, dle následujícího klíče:
Divize Územní svaz města Prahy - Severočeský územní svaz
Divize Středočeského územního svazu – Západočeský územní svaz + Jihočeský územní svaz
Divize územního svazu pro Sev. Moravu a Slezsko + Východočeský územní svaz
Divize Moravského rybářského svazu
Vítězové jednotlivých divizí mají právo následující roka na postup do 1.LIGY. Ostatní bude upřesněno v Soutěžním řádu.
Tento návrh byl jednomyslně schválen.

9.

Návrhy na změny v Závodním řádu.

Článek III., odst.1 - doplnění
Hlína musí být součástí připraveného krmení (tz.vmíchaná). Při kontrole se odebírá bez náhrady eventuální nadbytečné
množství, a pokud tento nadbytek přesahuje 10% povolené výše, uděluje se provinivšímu závodníkovi penalizace přičtením k
celkovému umístění závodníka v sektoru +1.
Článek V., odst.1 – doplnění slova – vezírek
Článek VI., odst3. – vymazán a nahrazen
Druhý signál , závodníci mohou vnadit podle svého uvážení - do zaznění třetího signálu. Krmení nesmí být vhazováno do
vody v jakémkoliv obalu. Krmit lze pouze ve svém závodním úseku. Způsob krmení během závodu určí pořadatel
v Soutěžním řádu popř.v propozicích.
Článek VI., odst3. – vymazat – „o 5 minut později“
Článek VII., odst2. – vymazat - Každý závodník je povinen na místo vážení připravit vědro s vodou (o min.objemu 17
litrů), pro případ, že se ulovené ryby musí vážit na vícekrát.
Článek IX., odst.1 - vymazán a nahrazen
Napomenutí se uděluje za následující porušení Závodního řádu: Článku I, odst.6,7,8,9, článku IV, odst.1,2, článku V, odst.
1,2,3,5 a článku VII., odst.2.. Napomenutí uděluje rozhodčí a tuto skutečnost zaznamená do startovní listiny.
Článek IX., odst.2 - vymazán a nahrazen
Penalizace přičtením k celkovému umístění závodníka v sektoru +1 se uděluje při porušení Závodního řádu : článku III,
odst.1,2,3,4, a nebo pokud bylo závodníkovi již v závodě nebo seriálu závodů , uděleno druhé napomenutí.

Článek IX., odst.3. – vymazán a nahrazen

Závodník bude diskvalifikován za zvláště hrubé zacházení s rybou, úmyslné usmrcení ryby, slovní nebo fyzické napadení
jiného závodníka nebo činovníka závodu, podvod nebo pokus o podvod, porušení Závodního řádu: článku III, odst.5,6 .
Diskvalifikovaný závodník obdrží pořadí rovnající se počtu zúčastněných závodníků v sektoru + 5 trestných bodů, ale je
povinen v duchu „FAIR-PLAY“ závod dokončit.
Článek X., odst.1. - doplnění slova – propozice
Článek X., odst.2. – vymazat - po možném zvážení - nahradit slovem – ihned
Článek X., odst.4. – doplnění nového odstavce - Závodník je povinen zúčastnit se vyhlášení výsledků. Závodníkovi, který
se bez omluvy pořadateli nezúčastní slavnostního vyhlášení výsledků konaného dle propozic k závodu, bude uděleno
napomenutí ,které se počítá do dalšího závodu.
Článek XI.,odst.1 – doplnění - §4, odst.2.,písm.f)
Veškeré návrhy na změny v Závodním řádu byly členy sekce - jednomyslně schváleny.
Celé znění Závodního řádu je součástí tohoto zápisu – Příloha č.2
10. Seznámení s podmínky pro pořádání závodu.
Jednotlivý členové sekce připraví pro příští zasedání sekce bližší podmínky pro pořádání závodů v rámci svých ÚS nebo
Ryb.svazů.
11. Plán práce sekce pro rok 2009.
Viz.příloha č.3
jednomyslně schválen
12. Plán příštího zasedání sekce.
1. Vypracování a schválení Soutěžního řádu
2. Schválení a dopracování Termínového kalendáře 2009

3.
4.
5.
6.

Organizace 1.LIGY
Organizace MiČR 2009 jednotlivců LRU feeder 2009
Žebříček a bodování pro rok 2009
Diskuze

Příští výjezdní zasedání sekce se uskuteční ve dnech 27. – 28.2.2009 v Třebíči.

13. Diskuze, závěr.

V Praze dne 31.1.2009

Zapsal: František Koubek
Ověřil: Roman Srb, Milan Štěpnička

