Zápis
Zo zasadania športovo technickej komisie SSZ
konaného dňa 9 novembra 2016 v Bratislave
Prítomní:

Lubomír Babín, Daniel Behrík, Pavel Fajkus, Ján Kriško, Ján Kulich, Ján
Šíma, Zdenek Mastilák, Ernest Jurkovič, Ján Zemko, Eva Stanková, Peter
Nagy

Ospravedlnení: Tomáš Šrámek, Anton Lehovec, Ján Medveď, Emil Réti
Program:

1. Zahájenie, schválenie programu.
2. Prerokovanie kalendára na obdobie 2016/2017
3. Dodatky a zmeny do súťažného poriadku pre rok 2017
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, predložil návrh programu ktorým sa
zasadanie riadilo.
K bodu 2: Prerokovanie kalendára na súťažné obdobie 2016 – 2017
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.
K bodu 3: Dodatky a zmeny do súťažného poriadku pre rok 2017
Na základe písomného návrhu od Ing. Jozefa Borzu, Ing. Petera Mlynarčíka návrh na
zaradenie do Súťažného poriadku pištoľové disciplíny:
•
•
•

Rýchlopalná vzduchovková pištoľ
Športová vzduchovková pištoľ
Štandardná vzduchovková pištol

RVzPi 2x30
ŠpVzPi 30+30
ŠtVzPi 3x20

ŠTK po diskusii návrh odsúhlasila s tím že KR vypracuje pravidlá pre dané národné
disciplíny a zaradia sa do súťaži medzi 1. SLv. Iné zmeny Súťažnému poriadku jednotlivé
kraje nepredložili.
K bodu 4: Rôzne
p.Kriško informoval prítomných o žiadosti na zaradenie Pištolových disciplín –
Rýchlopalky, Športky a Štandardky do súťažného poriadku kvalifikácie na M-SR ako národné
disciplíny. 2. Kolo Extraligy v Košiciach sa mení miesto konania.
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p. Zemko treba vytvoriť jednotný program na M-SR guľové a vzduchovkové ktorým by
sa M-SR riadili a nemeniť tak tesne pred M-SR.
p. Mastilák zmena pravidiel ŠS treba vypísať hlavne zmeny.
p. Nagy spôsob nominácie a určiť limit na M-SR, prispôsobiť nominácie na súčasný
stav výkonnosti.
p. Zemko počet disciplín na mládežníckych M-SR počet disciplín, Sláviu majú strieľať
len Základné školy.
p. Jurkovič KM by mala vytvoriť systém ako má naša mládež súťažiť konkrétne
disciplíny SAŠka nepomáha pri súťažiach a celú zodpovednosť ponechala na SSZ súťaže sú
finančne nedostatočné.
p. Šíma jednoduchá a robota je zo Sláviou ako sa boriť a učiť decká polohy poprípade
pištoľ.
p. Nagy na KM vyradenie u mládeže ľah do 16 rokov a Sláviu na Zväzových akciách
a hodnoteniach.
K bodu 5: Návrh na uznesenie

Uznesenie ŠTK SSZ konanej 9. 11. 2016 v Bratislave
1/16 ŠTK
ŠTK schvaľuje návrh kalendára súťaží SSZ na sezónu 2016/2017
2/16 ŠTK
ŠTK ukladá predsedovi ŠTK doplniť zmeny a dodatky do kalendára súťaží a zverejniť
kalendár do 11. 11. 2016
3/16 ŠTK
ŠTK schvaľuje plán práce a kalendár SSZ na obdobie 2016/2017 výboru SSZ
4/16 ŠTK
ŠTK schvaľuje zaradenie do súťažného poriadku Vzduchovkové pištoľové disciplíny
národné: Rýchlopalná pištoľ, Štandardná pištoľ a Športová pištoľ do 1. SLv
5/16 ŠTK
ŠTK ukladá predsedovi KR vypracovať pravidlá pre národné disciplíny: Rýchlopalná
vzduchovková pištoľ, Športová vzduchovková pištoľ a Štandardná vzduchovková pištoľ.
6/16 ŠTK
ŠTK ukladá KM znížiť počet mládežníckych disciplín o: VzPu ľah do 16 rokov a na
zväzových súťažiach Sláviu
Na záver predseda ŠTK p. Kriško sa poďakoval všetkým členom za účasť na rokovaní
komisie a zasadnutie ukončil.
Bratislava: ŠTK-SSZ 9. 11. 2016
Ján Kriško
predseda ŠTK SSZ
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