Zápis
Zo zasadania športovo technickej komisie SSZ
konaného dňa 19. septembra 2012 v Bratislave
Prítomní:

Ľubomír Babin, Daniel Behrík, Pavel Fajkus, Ján Kriško, Ján Kulich,
Ján Šíma, Zdenek Mastilák, Peter Nagy, Fedor Dunajčík, František Liptaj

Ospravedlnení: E. Jurkovič, P. Salaj, M. Hrabovec, Ing. Tomáš Šramek, Ing. Anton Lehovec
Hostia:

Miloslav Benca

Program:

1. Zahájenie, schválenie programu.
2. Prerokovanie kalendára na obdobie 2012/2013
3. Dodatky opravy do súťažného poriadku
4. Systém súťaží pre rok 2013
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 2012 - 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.
K bodu 3: Dodatky opravy do súťažného poriadku
Hlava 1 Článok 1 odst. 1 ŠtPi 20+20+20 spoločná kategória
Článok 2 odst. 13 Koniec kvalifikácie 11 kalendárnych dní ...
Článok 5 odst. 1 Zverejniť propozície súťaže M-SR na internetovej stránke SSZ 8 dní vopred.
Článok 47 odst 1 doplniť: v streľbe z malokalibrových a vzduchovkových zbraní ...
Článok 62 odst 1) Kalendár SSZ vydáva ŠTK na každý kalendárny rok:
a. návrh pre vzduchovkové a guľové disciplíny do 1. októbra predchádzajúceho roku
b. úpravu pre guľové a brokové disciplíny do 31. Marca bežného roku
K bodu 4: Systém súťaží pre rok 2013
ŠTK navrhla pre jednotlivé komisie zosúladiť termín M-SR vo vzduchovkových disciplínach
K bodu 4: Rôzne
p. Fajkus M-SR vo Vzd ba sa mali konať v druhý marcový výked.
p. Liptaj nezaraďovať seniorské kategórie do programu M-SR vo Vzd a Guli
p. Benca Navrhuje aby sa seniorské kategórie stali súčasťou M-SR veteránov
p. Nagy možnosť strieľať ŠpPi na signálne svetlál
p. Kulich na súťaži M-SR veteránov rozpracovať SP seniorov a dať na schválenie ŠTK
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p. Liptaj prerokovať na komisii riadenia reprezentácie s reprezentačnými trénermi a vedúcich
stredísk o povinnosti účasti svojich pretekárov na Extraligách a M-SR vo vzduchovkových
a guľových disciplínach
p. Kriško na súťažiach Extraligy vo Vzd. Povinnosť pre usporiadateľov usporiadať finále
v VzPi60 VzPu60 Muži, VzPi40 VzPu 40 Ženy. Do finále postupujú z prvej zmeny 60 rán
a z druhej zmeny 40 rán. Do finále postúpi 8.športovcov podľa najlepších výsledkov – M,J,K,Dky
v disciplínach VzPu60, VzPi60, VzPu40 a VzPi40
K bodu 6: Návrh na uznesenie
Uznesenie ŠTK SSZ konanej 19.9.2012 v Bratislave
04/12 ŠTK
ŠTK schvaľuje kalendár a plán práce na sezónu 2012/2013
05/12 ŠTK
ŠTK schvaľuje úpravu Súťažného poriadku v následovných bodoch:
Hlava 1 Článok 1 odst. 1 ŠtPi 20+20+20 spoločná kategória
Článok 2 odst. 13 Koniec kvalifikácie 11 kalendárnych dní ...
Článok 5 odst. 1 Zverejniť propozície súťaže M-SR na internetovej stránke SSZ 8 dní vopred.
Článok 47 odst. 1 doplniť: v streľbe z malokalibrových a vzduchovkových zbraní ...
Článok 62 odst. 1) Kalendár SSZ vydáva ŠTK na každý kalendárny rok:
a. návrh pre vzduchovkové a guľové disciplíny do 1. októbra predchádzajúceho roku
b. úpravu pre guľové a brokové disciplíny do 31. marca bežného roku
06/12 ŠTK
Navrhuje aby sa seniorské disciplíny stali súčasťou M-SR veteránov
07/12 ŠTK
Dáva návrh pre KRR určiť športovcom rezortných stredísk účasť na extraligách vo
vzduchovkových a guľových disciplínach ako aj účasť na M-SR vo vzduchovke a v guli za
povinnú
08/12 ŠTK
Odborným komisiám SSZ dáva návrh prerokovať termín poprípade miesto konania M-SR vo
vzduchovkových disciplínach a kategóriách M, Ž, J, Jky, Kti, Kky
Na záver predseda ŠTK p. Kriško sa poďakoval všetkým členom za účasť na rokovaní komisie
a zasadnutie ukončil.
Bratislava: ŠTK-SSZ 19. 9. 2012
Ján Kriško
predseda ŠTK SSZ
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