Zápis
Zo zasadania športovo technickej komisie SSZ
konaného dňa 1. októbra 2011 v Bratislave
Prítomný:

Ľubomír Babin, Daniel Behrík, Pavel Fajkus, Ján Kriško, Ján Kulich,
Štefan Švarc, Ján Šíma, Homola Igor, Zdenek Mastilák, Tomáš Šrámek

Ospravedlnení: Ernest Jurkovič, Nagy Peter
Hostia: Miloslav Benca
Program:

1. Zahájenie, schválenie programu.
2. Prerokovanie kalendára na obdobie 2011/2012
3. Dodatky do súťažného poriadku pre rok 2012
4. Systém súťaží pre rok 2012
5. Rôzne
6. Návrh na uznesenie
7. Záver

K bodu 1: Zahájenie, schválenie programu.
Zasadanie ŠTK otvoril predseda p. Kriško a privítal prítomných. Na základe prezenčnej
listiny konštatoval, že komisia je uznášania schopná a predložil návrh programu ktorým sa
zasadanie riadilo.
K bodu 2: Prerokovanie kalendára na súťažné obdobie 2011 - 2012
Predseda ŠTK previedol návrh kalendára, kde postupne po daných termínoch sa upravovali a
dopĺňali navrhnuté termíny súťaží. Kalendár na obdobie vzduchovka a čiastočne
malokalibrovka bol spracovaný.
Navrhnutý termín M-SR v guli na 31. 8. – 2. 9.2012 po hlasovaní neprešiel a boli navrhnuté
dva termíny a to na 14. – 16. 9. 2012 a 7. – 9. 9. 2012. Za druhý termín a to 7. - 9. 9. 2012
hlasovalo osem za a jeden sa zdržal z oprávnených členov ŠTK.
K bodu 3: Dodatky do súťažného poriadku pre rok 2011/2012
Zmeny v súťažnom poriadku pre rok 2011/2012
Hlava 1 Článok 1 odst. 1 zrušiť SLÁVIA 30,
Hlava X Článok 55 odst. 1 doplniť za:… je súčasťou kvalifikačných pretekov na M SR
v streľbe zo vzduchových zbraní okrem Zlamovacej pušky (SLÁVIE)
Článok 56 odst. 2 zameniť: SLÁVIA 30 za ZLAMOVACIA puška otvorené mieridlá, kal. 4,5
úpravy dovolené ako u SLÁVIE podľa PŠS.
Doplniť: Hlava 1 Článok 2 odst. 20) Na M SR vo všetkých disciplínách a kategóriách sa
jednotlivcom udelia tituly iba ak sa preteku v danej disciplíne a kategórii zúčastní najmenej 5
strelcov v prípade nesplnenia vyhodnotiť prvé miesto ako Víťaza daných Majstrovstiev
Slovenska.
Tituly majstrovstiev v súťaží družstiev sa udelia, ak preteku sa zúčastní najmenej 3 družstvá
v danej disciplíne a kategórii. V opačnom prípade ako u jednotlivcov.
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K bodu 4: Systém súťaží pre rok 2012
Pán Kulich vysvetlil prítomným nutnosť zmeny systému súťaží žiakov ZŠ a súťaží v Slávii
pre rok 2011/2012.
K bodu 6: Návrh na uznesenie
Uznesenie ŠTK SSZ konanej 1. 10. 2011 v Bratislave
5/11 ŠTK
ŠTK schvaľuje kalendár a plán práce na sezónu 2011/2012
6/11 ŠTK
ŠTK schvaľuje úpravu Súťažného poriadku v následovných bodoch:
Hlava 1 Článok 1 odst. 1 zrušiť SLÁVIA 30,
Hlava X Článok 55 odst. 1 doplniť za:… je súčasťou kvalifikačných pretekov na M SR
v streľbe zo vzduchových zbraní okrem Zlamovacej pušky (SLÁVIE)
Článok 56 odst 2 zameniť: SLÁVIA 30 za ZLAMOVACIA puška otvorené mieridlá, kal. 4,5
úpravy dovolené ako u SLÁVIE podľa PŠS.
7/11 ŠTK
ŠTK navrhuje schváliť doplnenie do Súťažného poriadku:
Hlava 1 Článok 2 odst. 20) Na M SR vo všetkých disciplínách a kategóriách sa jednotlivcom
udelia tituly iba ak sa preteku v danej disciplíne a kategórii zúčastní najmenej 5 strelcov
v prípade nesplnenia vyhodnotiť prvé miesto ako Víťaza daných Majstrovstiev Slovenska.
Tituly majstrovstiev v súťaží družstiev sa udelia, ak preteku sa zúčastní najmenej 3 družstvá
v danej disciplíne a kategórii. V opačnom prípade ako u jednotlivcov.
8/11 ŠTK
ŠTK navrhuje zaradiť pri konaní IC OH aj súťaž LTM. Počas konania týchto pretekov sa
zúčastňujú pretekári kadetskej a dorasteneckej kategórie a výsledky z týchto pretekov by sa
rátali do hodnotenia LTM.
9/11 ŠTK
ŠTK ukladá KR definovať do PŠS Zlamovacia puška – parametre, úpravy dovolené a pod.
10/11ŠTK
ŠTK dáva návrh – pri vyhodnocovaní LTM vo Vzd. a guľových zbraní odmeniť víťazov popr.
medailové umiestnenia aj vecnými oceneniami.
Na záver predseda ŠTK p. Kriško sa poďakoval všetkým členom za účasť na rokovaní
komisie a zasadnutie ukončil.
Bratislava: ŠTK-SSZ 1. 10. 2011
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Ján Kriško – predseda ŠTK SS
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