Zápis
Zo zasadania športovo technickej komisie SSZ
konaného dňa 25. septembra 2014 v Bratislave
Prítomní:

František Liptai, Daniel Behrík, Pavel Fajkus, Ján Kriško, Ján Kulich,
Pavol Záchenský, Ján Šima, Zdenek Mastilák, Ernest Jurkovič,
Fedor Dunajčík, Ján Zemko

Ospravedlnení:, Tomáš Šrámek, Anton Lehovec
Program:

1. Zahájenie, schválenie programu.
2. Prerokovanie kalendára na obdobie 2014/2015
3. Dodatky a zmeny do súťažného poriadku pre rok 2015
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, prítomných všetkých osem krajov
a predložil návrh programu ktorým sa zasadanie riadilo.
K bodu 2: Prerokovanie kalendára na súťažné obdobie 2014 - 2015
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 28. 8. – 30.8.2015 prešiel za bolo sedem krajov jeden
zástupca kraja bol proti termínu v auguste.
K bodu 3: Dodatky a zmeny do súťažného poriadku pre rok 2014/2015
Zmeny v súťažnom poriadku pre rok 2014/2015
Zástupcovia krajov nepredniesli dodatky poprípade úpravy do súťažného poriadku.
K bodu 4: Rôzne
p. Liptai : Štartovné na OH Nitra pre domácich je príliš vysoké to sa týka aj I: Slovenskej
konanej počas tohto podujatia. Znižuje možnosť účasti ako mladých pretekárov tak aj
v dospelých na I.SL.
p. Fajkus: Termín M-SR v guli je skorý z dôvodu skrátenia sezóny, čas začatia pretekov na
OH Nitra je skorý, zmeniť čas nástupu na 09:00 hod.
p. Kriško Vzduchovková Extraliga a LTM v disciplíne VzPu60 a VzPu40 hodnotiť na
desatiny a taktiež na vzduchovkových M-Kraja.
p. Zemko: ležačka v guli hodnotená na desatiny v našich podmienkach je neobjektívna
nakoľko hodnotenie na terče do ktorých sa strieľa po dve rany a terče ktoré sú nekvalitné je
pre pretekárov zavadzajúce.
p. Kulich streľba na desatiny v našich podmienkach s ručným hodnotením terčov je nezmysel.
Na M-Sveta aj pri slabšom výsledku na celé čísla predbehol aj toho ktorý mal ďaleko väčší
výsledok.
p. Šima strieľať na desatiny je na kvalite streliva a zbraní. Naši strelci ktorí sa boria
s materiálnym zabezpečením nakoľko kvalitné strelivo vybrané priamo na danú zbraň je pre
kluby z finančného hľadiska nedostupné.
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K bodu 5: Návrh na uznesenie
Uznesenie ŠTK SSZ konanej 25. 9. 2014 v Bratislave
1/14 ŠTK
ŠTK schvaľuje návrh kalendár a plán práce na sezónu 2014/2015
2/14 ŠTK
ŠTK ukladá predsedovi ŠTK doplniť zmeny a dodatky a zverejniť do 30. 9. 2014
3/14 ŠTK
ŠTK ukladá predsedovi predložiť plán práce a kalendár SSZ na obdobie 2014/2015 Rade SSZ
Na záver predseda ŠTK p. Kriško sa poďakoval všetkým členom za účasť na rokovaní
komisie a zasadnutie ukončil.
Bratislava: ŠTK-SSZ 25. 9. 2014
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Ján Kriško – predseda ŠTK SS
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