Zápis
Zo zasadania športovo technickej komisie SSZ
konaného dňa 25. septembra 2013 v Bratislave
Prítomní:

František Liptai, Daniel Behrík, Pavel Fajkus, Ján Kriško, Ján Kulich,
Štefan Švarc, Ján Šíma, Zdenek Mastilák, Ernest Jurkovič, Fedor Dunajčík

Ospravedlnení: Ján Zemko, Tomáš Šrámek, Anton Lehovec
Program:

1. Zahájenie, schválenie programu.
2. Prerokovanie kalendára na obdobie 2013/2014
3. Dodatky a zmeny do súťažného poriadku pre rok 2014
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 súťažné obdobie 2013 - 2014
Predseda ŠTK previedol návrh kalendára, kde postupne po daných termínoch sa upravovali a
dopĺňali navrhnuté termíny súťaží. Kalendár na obdobie vzduchovka a malokalibrovka bol
spracovaný.
Navrhnutý termín M-SR v Guli na 29. – 31. 8. 2014 neprešiel a bol navrhnutý nový termín
a to na 5. – 7. 9. 2014 .
K bodu 3: Dodatky a zmeny do súťažného poriadku pre rok 2013/2014
Zmeny v súťažnom poriadku pre rok 2013/2014
Doplniť: v HLAVA 1,Článok 2, bod 2a) Na základe žiadosti pretekára (ŠSK), môže ŠTK
nominovať na M-SR vzduchovkových a malokalibrových zbraní športovca, pri nedodržaní
Článku 2. Odst. 2), pokiaľ nemal možnosť z relevantných dôvodov splniť nominačné kritéria.
Opraviť: v Článok 2, odst. 13) Koniec kvalifikácie 10 kalendárnych dní ...
Opraviť: v Článok 2. odst. 20) Zloženie družstva je po línii klub – kraj stredisko
Opraviť: v Článok 5. odst. 1) Zverejniť propozície súťaže na internetovej stránke SSZ 8 dní
pred M –SR.
Opraviť: v Článok 47 odst. 1) z malokalibrových a vzduchovkových zbraní, ...
Vymazať: v Článok 48 odst. 2) ĽM 3x40 strieľa sa na Extralige, a doplniť krížik VzPu 40
dorastenci, dorastenky, VzPi 40 dorastenky, dorastenci.
Opraviť: v Článok 62 odst. 1) Kalendár SSZ vydáva ŠTK na každý kalendárny rok v jednej
časti.
1a) Úpravu kalendára (pre guľové a brokové disciplíny)
spracováva ŠTK spravidla po skončení vzduchovkovej sezóny.
K bodu 4: Rôzne
p. Liptai: Kvalifikačné preteky sa musia strieľať podľa platných PŠS a to platí pre
vzduchovkovú, guľovú a národné mládežnícke súťaže.
p. Fajkus: Pištoľové disciplíny na 25m nemali by sa používať svetlá, ale otáčacie stavy pri
KVP.
p. Kulich: Obmedziť to len na Extraligu a M-SR, slovenské rekordy pri použití svetiel
neuznávať.
p. Švarc: stanoviť počet 1. SL ako vo vzduchovke aj v malokalibrovke.
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p. Jurkovič: Sú kraje, kde robia dve a viac 1. SL nie je to na škodu, robia to kluby vo vlastnej
réžii a netreba znechutiť tých, ktorý tieto ligy organizujú. Náklady sú niekedy vyššie ako
prijmi a nedá sa pred konaním 1.Sl vedieť koľko bude účastníkov.
p. Liptai: Problémom 1. SL nie je ich počet ale počet účastníkov. Tie 1. SL ktoré majú
tradíciu a sú spojené z VC sú podstatne viac obsadené a záleží aj na klube kde sa konajú.
p. Kriško: Pri tvorbe kalendára vychádzať z minuloročných termínov, nepatrný posun
termínov dodržanie určitej postupnosti.
K bodu 5: Návrh na uznesenie
Uznesenie ŠTK SSZ konanej 25. 9. 2013 v Bratislave
1/13 ŠTK
ŠTK schvaľuje kalendár a plán práce na sezónu 2013/2014
2/13 ŠTK
ŠTK navrhuje doplnenie a opravu do Súťažného poriadku:
Doplniť: v HLAVA 1,Článok 2, bod 2a) Na základe žiadosti pretekára (ŠSK), môže ŠTK
nominovať na M-SR vzduchovkových a malokalibrových zbraní športovca, pri nedodržaní
Článku 2. Odst. 2), pokiaľ nemal možnosť z relevantných dôvodov splniť nominačné kritéria.
Opraviť: v Článok 2, odst. 13) Koniec kvalifikácie 10 kalendárnych dní ...
Opraviť: v Článok 2. odst. 20) Zloženie družstva je po línii klub – kraj stredisko
Opraviť: v Článok 5. odst. 1) Zverejniť propozície súťaže na internetovej stránke SSZ 8 dní
pred M –SR.
Opraviť: v Článok 47 odst. 1) z malokalibrových a vzduchovkových zbraní, ...
Vymazať: v Článok 48 odst. 2) ĽM 3x40 strieľa sa na Extralige, a doplniť krížik VzPu 40
dorastenci, dorastenky, VzPi 40 dorastenky, dorastenci.
Opraviť: v Článok 62 odst. 1) Kalendár SSZ vydáva ŠTK na každý kalendárny rok v jednej
časti.
3/13 ŠTK
ŠTK ukladá na KVP vo vzduchovkovej a guľovej sezóne ako aj mládežníčke národné
disciplíny strieľať podľa platných pravidiel športovej streľby
4/13 ŠTK
ŠTK schvaľuje v pištoľových disciplínach na 25m používať na 1. SL a M - Kraja svetelnú
signalizáciu, tam kde je nefunkčné zariadenie otáčacích stavov.
5/13 ŠTK
ŠTK navrhuje pre vzduchovkovú sezónu na rok 2015 organizovať Majstrovstvá Slovenska na
základe ponuky od klubov popr. iných subjektov zaoberajúci sa športovou streľbou tzv.
kolovací systém. Podrobnejšie dopracuje rada SSZ.
6/13ŠTK
ŠTK navrhuje pri konaní Majstrovstiev Slovenska v Malokalibrových disciplínach zaradiť do
programu finále podľa platných pravidiel ŠS.
Na záver predseda ŠTK p. Kriško sa poďakoval všetkým členom za účasť na rokovaní
komisie a zasadnutie ukončil.
Bratislava: ŠTK-SSZ 25. 9. 2013
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Ján Kriško – predseda ŠTK SS
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