Zápis
Zo zasadania športovo technickej komisie SSZ
konaného dňa 24. 4. 2012 v Bratislave
Prítomní:

Daniel Behrík, Pavel Fajkus, František Liptaj, Ján Kriško, Ján Kulich,
Ján Šíma, Zdenek Mastilák,

Ospravedlnený: Ernest Jurkovič, Pavol Salaj, Marián Hrabovec
Hostia: Miloslav Benca, Nagy Peter
Program:

1. Zahájenie, schválenie programu.
2. Prerokovanie kalendára na guľu 2012
3. Dodatky do súťažného poriadku pre rok 2012
4. Rôzne
5. Návrh na uznesenie
6. 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 guľu 2012
Predseda ŠTK previedol návrh kalendára, kde postupne po daných termínoch sa upravovali a
dopĺňali navrhnuté termíny súťaží. Kalendár na obdobie malokalibrovka bol spracovaný.
K bodu 3: Dodatky do súťažného poriadku pre rok 2012
Zmeny v súťažnom poriadku pre rok 2012 podľa návrhu na uznesenie
K bodu 4:
ŠTK po prečítaní príspevku p. Ing. Vincenta Kubíka navrhla riešenie ako predísť alebo
zjednodušiť zostavovanie družstiev na M-SR. Nakoľko systém zostavovania nebol v
súťažnom poriadku ŠTK navrhla doplniť ako pre národné tak pre medzinárodne M –SR.
ŠTK odporučilo seniorské kategórie zrušiť z guľových a vzduchovkových disciplín nakoľko
tieto sú súčasťou M –SR veteránov.
P. Nagy – v prestupovom poriadku je pri neschválení materského klubu krátka doba účinnosti.
ŠTK navrhlo zvýšiť na šesť mesiacov pokiaľ sa kluby medzi sebou nedohodnú.
ŠTK navrhla vyhodnotiť 1.SL v každej disciplíne.
ŠTK pri zrušení seniorskej kategórie je potrebné vypracovať štatút veteránov.
p. Šíma finále na Extralige je potrebné usporiadať pre všetky kategórie spĺňajúce postup do
finále.
p. Fajkus RPi sa nestrieľa na všetkých 1.SLm.

D:\Rok2012kul\Komisie_12\STK_12\Zapis_STK_24032012.doc

1z2

24.9.2012 / 23:17:12

K bodu 5: Návrh na uznesenie
Uznesenie ŠTK SSZ konanej 24. 3. 2012 v Bratislave
01/12 ŠTK
ŠTK schvaľuje úpravu kalendára na guľovú sezónu 2012
02/12ŠTK
ŠTK schvaľuje úpravu Súťažného poriadku v nasledovných bodoch:
Hlava 1 Článok 2 odst. 20 Doplniť
Na národných M-SR vo všetkých ...
Pokračovať na konci odst. Zloženie družstva na NÁRODNÝCH M - Slovenska: klubové,
krajské, rezortné strediska. Družstvo môže byť doplnené príslušníkom materského klubu,
ktorý je v hosťovaní (rezortné strediská), po súhlase klubu v ktorom je v hosťovaní.
Zaradenie družstva pri zmiešaných kategóriách, podľa člena najvyššej kategórie.
Doplniť. Odst: 21) Na Medzinárodných M-SR môže byť družstvo ľubovoľne zložené
z členov SSZ.
Hlava II čl.8, odst. 2 za: ostatní športovci. Nová veta Do finále postup prvých osem
pretekárov v disciplínach a v kategóriách podľa Extraligy a LTM.
ŠTK navrhuje vylúčiť Seniorské kategórie pre vzduchovkové a guľové disciplíny
v puškových a pištoľových disciplínach, nakoľko tieto sú organizované na M – SR veteránov.
Pri schválení upraviť súťažný poriadok vymazať v disciplínach seniorov.
ŠTK navrhuje úpravu štatútu zloženia súťaží a vekových podmienok pre M-SR veteránov –
tajomník veteránov.
ŠTK navrhuje tajomníkovi 1. SL vo vzduchovke a malokalibrovke vyhodnotiť tieto ligy
z troch najlepších výsledkov a po skončení danej ligy zverejniť na stránke SSZ.
Doplniť:
Hlava IX Článok 47 odst. 2 VzPi Kadetky doplniť označenie do tabuľky.
03/12ŠTK
ŠTK schvaľuje úpravu prestupového poriadku čl.4. ods. 2 po uplynutí troch mesiacov
prepísať na šesť mesiacov. Nakoľko tri mesiace pri neschválenom prestupe materským
klubom tri mesiace nič nevyriešili.
Na záver predseda ŠTK p. Kriško sa poďakoval všetkým členom za účasť na rokovaní
komisie a zasadnutie ukončil.
Bratislava: ŠTK-SSZ 24. 3. 2012
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Ján Kriško – predseda ŠTK SSZ
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