Zápisnica zo zasadnutia KRR č. 6/2014.
Bratislava 5. novembra 2014.

Prítomní:
Ospravedlnení:

Benca, Maňo, Slamka, Sedlák, Fecko, Kiss, Némethy, Gönci, Reichová
Prajová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, schválenie programu
Vyhodnotenie podujatí: MS všetky disciplíny Granada, Finále SP
Kategorizácia reprezentácie na rok 2015
Reprezentačné limity pre rok 2015
Plány činnosti na rok 2015 – predpokladaný spôsob tvorby rozpočtu, kalendár reprezentácie 2015
Kritéria pre nomináciu na ME 2015 – vzd. zbrane Arnhem
Rôzne
Záver

K1) Zasadanie otvoril a ďalej viedol vedúci KRR, prítomní účastníci schválili program bez doplnkov.
K2) Jednotliví vedúci disciplín ústne zhodnotili dosiahnuté výsledky na MS 2014 v Granade. Všeobecne možno
vyjadriť spokojnosť so skupinou brokárov, ktorí priniesli aj medailové umiestnenia. Avšak v skupine Pu a Pi neboli
naplnené očakávania s výnimkou Juraja Tužinského, ktorý získal QP na OH. Veľkým sklamaním boli výsledky Pavla
Koppa a podpriemerne obstál aj Jano Fabo. V skupine Pu to boli iba výsledky v disciplíne ležmo u Danky Demjén
Peškovej a Ondreja Holku, kde možno vyjadriť spokojnosť. Ostatní športovci zaostali za očakávaním. Správy
jednotlivých vedúcich budú zverejnené na webe SSZ. Zároveň, tí ktorí ich ešte neodovzdali, tak je potrebné
dopracovať a zaslať vedúcemu KRR.
Termín:
15.12.2014
Zodpovední: vedúci disciplín
K3) Komisia schválila reprezentáciu SSZ na rok 2015. Je potrebné zverejniť na webe SSZ.
Termín:
15.12.2014
Zodpovedný: vedúci KRR
K4) Komisia schválila reprezentačné limity na rok 2015. Je potrebné zverejniť na webe SSZ.
Termín:
15.11.2014
Zodpovedný: vedúci KRR
K5) Komisia určila priority pri financovaní reprezentácie na rok 2015:
1. ME vzd. zbrane – Arnhem, ME – Pu,Pi,BD – Maribor, MS – BD – Lonato, EH Baku (financované
cez SOV)
2. SP – Pu, Pi, BD – získavanie QP pre OH
3. Ostatné podujatia
Pri tvorbe rozpočtu na rok 2015 sa bude vychádzať z aktuálnych potrieb reprezentácie a možností SSZ. Prioritou je
získavanie QP pre OH 2016. Jednotliví vedúci spracujú reálne rozpočty na základe potrieb svojich skupín. Z týchto
čiastkových rozpočtov sa spracuje predbežný rozpočet pre reprezentáciu na rok 2015. Zároveň je potrebné pre TOP
športovcov spracovať harmonogramy športových podujatí (HŠP) pre rok 2015. P. Gönci podal informáciu
o plánovanom seminári SOV v dňoch 26. – 27. 11. 2014 v Sielnici pre športovcov a zároveň informoval o zámysle
SOV stanoviť mládežnícke TOP tímy. Tiež informoval o možnosti spolupráce s českou reprezentáciou, kde naši
vybraní športovci sa budú môcť zúčastniť KP reprezentácie v Čechách.
Termín:
25.11.2014 plány činnosti
Zodpovední: vedúci skupín
Termín
30.11.2014 HŠP – TOP
Zodpovední: vedúci skupín
Termín
31.12.2014 rozpočet SSZ
Zodpovedný: vedúci KRR
K6) Komisia diskutovala k nominačným kritériam na ME vzd. zbrane Pu, Pi 2015 v Arnheme. Úmyslom jednotlivých
vedúcich skupín je postupne pracovať s talentovanou mládežou tak, aby mohli znova zaujať pozície s pred niekoľkých
rokov a získavať tak medaile z vrcholných podujatí. K tomu je potrebné aj absolvovať čím viac zahraničných
podujatí pre získavanie skúseností. Na zasadnutí komisie CTM boli stanovené TOP tímy zatiaľ vo vzd., ktoré by mali
mať možnosť zúčastniť sa kvalifikačných pretekov, KRR uvítala tieto zmeny v CTM.

Komisia schválila nasledovné kritéria pre nomináciu na ME:
Pištoľové disciplíny:
Stanovená úloha:
1x finálové umiestnenie, 1x do 15. miesta jednotlivci
Nominačné preteky:
1. 6. – 7. 12. 2014:
EXL + LTM Šaľa alebo VC Záhreb, CRO
2. 12. – 14. 12. 2014
GP Belehrad, SRB
3. 20. – 21. 12. 2014
EXL + LTM Košice
4. 10. – 11. 1. 2015
EXL + LTM Martin
5. 16. – 18. 1. 2015
VC Plzeň, CZE alebo VC Ruse, SLO
•
•

Nominačný rebríček bude tvorený z priemeru 3 najlepších výsledkov na uvedených pretekoch. Podmienkou
pre nomináciu je priemer minimálne na úrovni „B“ reprezentačného limitu pre rok 2015. U kategórii muži
a ženy musí byť potvrdený 1 výsledok v zahraničí na úrovni „B“ reprezentačného limitu.
Výnimku z plnenia nominačných kritérií majú Juraj Tužinský a Pavol Kopp. Uvedení športovci si prípravu
na ME budú riešiť so svojimi osobnými trénermi, zároveň budú konzultovať s vedúcim pre pištoľové
disciplíny v KRR.

Puškové disciplíny:
Stanovená úloha:
1x finálové umiestnenie, 1x do 15. miesta jednotlivci
Nominačné preteky:
1. 6. – 7. 12. 2014:
EXL + LTM Šaľa alebo VC Záhreb, CRO
2. 12. – 14. 12. 2014
GP Belehrad, SRB
3. 20. – 21. 12. 2014
EXL + LTM Košice
4. 10. – 11. 1. 2015
EXL + LTM Martin
5. 16. – 18. 1. 2015
VC Plzeň, CZE alebo VC Ruse, SLO
Muži, Ženy:
• Nominačný rebríček bude tvorený z priemeru 3 najlepších výsledkov na uvedených pretekoch. Podmienkou
pre nomináciu je priemer minimálne na úrovni „B“ reprezentačného limitu pre rok 2015. Zároveň musí byť
potvrdený 1 výsledok v zahraničí na úrovni „B“ reprezentačného limitu.
• Výnimku z plnenia nominačných kritérií majú Daniela Demjén Pešková, Jana Hyblerová, Zoltán Baláž.
Uvedení športovci si prípravu na ME budú riešiť so svojimi osobnými trénermi, zároveň budú konzultovať
s vedúcim pre puškové disciplíny v KRR.
• Pre samoplatcov priemer nesmie byť nižší ako 3 body od „B“ reprezentačného limitu.
Juniori, Juniorky:
• Do nominačného rebríčka sa budú brať výsledky z nominačných pretekov, najlepší sa škrtne a do priemeru sa
potom berú 3 ďalšie najlepšie v poradí za ním. Dôvodom škrtnutia najlepšieho výsledku je kulminujúca
výkonnosť juniorov v tejto kategórii počas sezóny.
• Podmienkou pre nomináciu je dosiahnutý priemer, ktorý nesmie byť nižší ako 3,5 bodov od „B“
reprezentačného limitu pre juniorov a 2 body pre juniorky.
K7)

•

Rôzne:
p. Kiss informoval prítomných, že od 1.8. 2014 sa stal vedúcim športového oddielu VŠC Dukla Banská
Bystrica, Mgr. Jozef Gönci. Prítomní vzali na vedomie túto informáciu. P. Gönci zároveň požiadal
prítomných, aby p. Kiss aj naďalej mohol byť prítomný na zasadnutiach KRR s hlasom poradným z dôvodu
jeho dlhoročných skúseností s prácou v tejto komisii. Komisia súhlasila.

•

P. Slamka požaduje preveriť možnosti pridelenia zbrane pre Prsteka v CTM BD. Jedná sa o zbraň Perazzi
2000, v.č. 130633, ktorú údajne nepoužíva Filip Praj.
Termín:
31.12.2014
Zodpovední: Reichová, Prajová, Bohunický

•

p. Slamka doporučuje s predstihom riešiť letenky pre vybraných športovcov na zahraničné podujatia. Tu však
nastáva problém, nakoľko SSZ nemôže zaplatiť zálohy z financií roku 2014. Rezervácia sa môže stále iba
predlžovať bez zaplatenia zálohy. Toto vieme riešiť až na podujatia v roku 2015 po stanovení priorít SSZ
a rozpočtu reprezentácie na rok 2015.

•

P. Sedlák sa informoval ohľadom svojho podnetu na disciplinárne konanie pre Veroniku Sýkorovú z MS 2014
v Granade. Odpovedal p.Benca, týmto podnetom sa bude zaoberať VV SSZ, ktorý bude informovať
zainteresovaných.

•

P. Fecko navrhuje KRR, aby sa disciplíny ležmo pre vybraných športovcov na EXL strieľali na elektronické
terče, nakoľko hodnotenie ručné nesplnilo očakávania. SSZ musí preveriť technické možnosti, nakoľko nové
Ascory zatiaľ neumožňujú túto možnosť. Staré zariadenie Ascor, bolo rok používané na strelnici vo Vištuku,
kde mu nebola venovaná dobrá starostlivosť a nakoniec vo veľmi zlom technickom stave bolo zariadenie
stiahnuté späť na SSZ. P.Maňo informoval prítomných, že VV SSZ na svojom zasadnutí rozhodol o inštalácii
zariadenia na strelnicu do Košíc.

•

P. Fecko navrhuje, aby sme si na ME v Arnheme zabezpečili vlastné ubytovanie, nakoľko sa pôjde autami,
vyjde nás to lacnejšie.

•

p. Kiss podal informáciu z porady na Dukle, zároveň oznámil, že na základe žiadosti CTM bol Matej Medveď
prijatý do VŠC Dukla Banská Bystrica.

Zapísal: Ing. Jozef Maňo

