Zápis
Zo zasadania športovo technickej komisie SSZ
konaného dňa 13. novembra 2018 v Bratislave
Prítomný: Daniel Behrík, Pavel Fajkus, Ján Kriško, Lukáš Jediný, Ján Medveď, Marián
Čačík, Ján Šíma, Zdenek Mastilák, Ján Zemko, Fedor Dunajčík, Peter Nagy,
Miloslav Benca
Ospravedlnení: Tomáš Šrámek, Anton Lehovec, Lubomír Babín
Program:

1. Zahájenie, schválenie programu.
2. Prerokovanie kalendára na obdobie 2018/2019
3. Dodatky a zmeny do súťažného poriadku pre rok 2019
4. Rôzne
5. Návrh na uznesenie
6. Záver

K bodu 1: Zahájenie, schválenie programu.
Zasadanie ŠTK otvoril predseda Kriško a privítal prítomných. Na základe prezenčnej
listiny konštatoval, že komisia je uznášania schopná, predložil návrh programu ktorým sa
zasadanie riadilo.
K bodu 2: Prerokovanie kalendára na súťažné obdobie 2018 - 2019
Predseda ŠTK predložil návrh kalendára, kde postupne po daných termínoch sa
upravovali a dopĺňali navrhnuté termíny súťaží. Kalendár na obdobie vzduchovka a
malokalibrovka bol spracovaný.
K bodu 3: Dodatky a zmeny do súťažného poriadku pre rok 2018
 Hlava I, čl. 1 zmeniť LM, ŠpMa na MaPu, doplniť Seniorky, doplniť VzPu40,VzPi
40 , MaPu 3x20 Seniori, Seniorky národná následne vo všetkých súťažiach, ktoré
umožňujú dané kategórie. Dopniť: ŠpPi 15+15 - Mládež.
 Hlava II čl.7 od.2 VzPi, VzPu Ženy, Jky, Kky 60 súťažných výstrelov.
 HlavaIII, čl.15 ods.2 MaPu 3x40 Ženy, Jky, Kky
 Hlava VIII, čl 39 odst. 2 ŠpPi 15+15 pre mládež
 Hlava IX čl.48 ods. 2 , doplniť ŠpVzPi 30+30 dorast, dorastenky
ŠTK po diskusii návrh odsúhlasila. Iné zmeny Súťažnému poriadku jednotlivé kraje
nepredložili.
K bodu 4: Rôzne
Benca
informoval krajských predsedov ŠTK SSZ o spropagovaní mládežníckych súťaži
aj miestneho charakteru. Ide o zapojenia čo najväčšieho počtu mládeže do súťaži
SSZ, ktoré stačí registrovať v SSZ, nakoľko sa odvíja pre hodnotenie zväzu prácu
s mládežou tzv. vzorec pre výpočet dotácie. Organizátor súťaže pošle propozície
a výsledkovú listinu na zverejnenie na stránke SSZ.
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pri súťažiach mládeže umožniť streľbu s oporou aj mladším ročníkom, ktorí pri
slabšej svalovej dispozícii nedokáže udržať zbraň (poloha ľah, v stoji, pištoľ). Vo
výsledkovej listine uviesť ako MQS.
na poslednej LTM v Žiari nad Hronom bola účasť súťažiacich veľmi pekná, ale
keď je súťaž ako LTM mala byť obsadenosť mládeže väčšia ako seniorská
kategória. Musíme sa zamyslieť, či nám nebude v budúcnosti chýbať mládež na
uvedených súťažiach a či názov LTM bude adekvátna danej súťaži. Veď, keby
každý senior priviedol na strelnicu, súťaž mladého športovca svojho
pokračovateľa, zlepšilo by to danú situáciu. Nebuďte len sami pre seba.
znovu zaviesť preberanie výstroje na súťažiach, nakoľko pri zahraničných
štartoch neprechádzajú mladý športovci. Strelec ktorý začne sezónu v danej
disciplíne a kategórii bude hodnotený v tej kategórii ako začal sezónu. Kategórie
a disciplíny, ktoré nie sú v danej súťaži schválené v súťažnom poriadku
vyhodnotiť ako MQS. Usporiadatelia súťaži odpovedať prihlásenému pretekárovi
o potvrdení jeho štartu v danom preteku.
na M-SR je potrebné strieľať finále aj pri nesplnení podmienok pre uskutočnenie
finále.
počas extralíg malý záujem strieľať finále hlavne pretekármi s menším
výsledkom.
predniesol požiadavku ŠSK Vištuk o usporiadaní guľovej Extraligy. V súčasnosti
sa Extraligy budú konať na strelniciach, ktoré spĺňajú podmienky na usporiadanie
Extralíg, nevylučuje sa, že do budúcna sa tieto súťaže presunú na menšie strelnice,
ktoré budú vyhovovať charakteru danej súťaže.
požiadavka Širokého v ZaPu prejsť na Pištoľový terč – zhodná zámerná oblasť,
možnosť použiť aj elektronické zariadenie.
zámerná oblasť je totožná ale veľkosť desiatky je značne odlišná, bolo by veľa
absolútnych výsledkov. Keď zmeniť terč tak na medzinárodný terč pre VzPu.
terče bude treba zmeniť z dôvodu míňajúcich sa zásob terčov na ZaPu a tlač by
bola nerentabilná.

K bodu 4: Návrh na uznesenie
Uznesenie ŠTK SSZ konanej 13. 11. 2018 v Bratislave

1/18 ŠTK
ŠTK schvaľuje návrh kalendár na sezónu 2018/2019 a ukladá predsedovi priebežne
dopĺňať zmeny a dodatky do kalendára a plánu práce.

2/18 ŠTK
ŠTK ukladá predsedovi ŠTK doplniť zmeny a dodatky kalendára 2018/2019 dať na
schválenie V.v. a zverejniť do 15. 11. 2018.

3/18 ŠTK
ŠTK schvaľuje zmeny v súťažnom poriadku:
 Hlava I, čl. 1 zmeniť LM, ŠpMa na MaPu, doplniť Seniorky, doplniť VzPu40,VzPi
40, MaPu 3x20 Seniori, Seniorky národná následne vo všetkých súťažiach, ktoré
umožňujú dané kategórie. Dopniť: ŠpPi 15+15 - Mládež.
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Hlava II čl. 7 od.2 VzPi, VzPu Ženy, Jky, Kky 60 súťažných výstrelov.
Hlava III, čl.15 ods.2 MaPu 3x40 Ženy, Jky, Kky
Hlava VIII, čl 39 odst. 2 ŠpPi 15+15 pre mládež
Hlava IX čl. 48 ods. 2 , doplniť VzŠpPi 30+30 dorast, dorastenky na NLML

4/18 ŠTK
ukladá predsedovi uvedené zmeny spracovať na schválenie V.v. termín najbližšie.
zasadanie Vv.

5/18ŠTK
navrhuje pre Vv zrušenie bodového hodnotenia ZaPu zo zväzových súťaží NLML
a MK a hodnotenia Školských záujmových stredísk, zníženia veku v polohe lež do 14 rokov.
Od 14 rokov pre KVP potrebné VzPu 3x20 a v stoji, VzPi z dôvodu nízkeho počtu mládeže
vo vyšších súťažiach LTM. V prípade pokračovanie v ZaPu a Lež do16 rokov hodnotiť ako
MQS sezóna 2019/2020. Umožniť na súťažiach mládeže v nižších ročníkoch streľbu s oporou
či v ležačke alebo v stoji Pu, Pi.

6/18 ŠTK
ŠTK schvaľuje návrh plánu práce a rozpočet na rok 2019 za ŠTK.
Na záver predseda ŠTK p. Kriško sa poďakoval všetkým členom za účasť na rokovaní
komisie a zasadnutie ukončil.

Bratislava: ŠTK-SSZ 13. 11. 2018
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