Zápis
Zo zasadania športovo technickej komisie SSZ
konaného dňa 7. novembra 2017 v Bratislave
Prítomní:

Daniel Behrík, Pavel Fajkus, Ján Kriško, Ján Medveď, Marián Čačík,Ján Šíma,
Zdenek Mastilák, Ján Zemko, Fedor Dunajčík, Peter Nagy

Ospravedlnení: Tomáš Šrámek, Anton Lehovec, Lubomír Baboin, Ernest Jurkovič
Program:

1. Zahájenie, schválenie programu.
2. Prerokovanie kalendára na obdobie 2017/2018
3. Dodatky a zmeny do súťažného poriadku pre rok 2018
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 2017 – 2018
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 2018
Hlava 1, článok 2, odstavec 15 Súťažného poriadku doplniť na 15a: Kvalifikačné
preteky v disciplíne LM 3x40 a ŠpMa 3x20 je poradie polôh podľa PŠS.
ŠTK po diskusii návrh odsúhlasila. Iné zmeny Súťažnému poriadku jednotlivé kraje
nepredložili.
K bodu 4: Rôzne
Zemko:

na M-SR mládeže vo vzduchovej puške ISSF ľah zásahy hodnotiť na desatiny
predíde sa roztrelom.

Kriško:

ak usporiadateľ vytvorí podmienky pre hodnotenie na desatiny nie je problém.

Nagy:

malá obsadenosť 1. SL nakoľko najväčší klub ŠKP zaplatí športovcov na
Extraligách a na 1. SL len sporadicky.

Kriško:

obsadenosť 1. SL je na veľkej obsadenosti tam, kde usporiadateľ vytvorí
kvalitné podmienky, tam aj strelci radi chodia. Kde tie podmienky
a organizácia daných pretekov nie je na požadovanej úrovni tam strelci
prestanú chodiť.

Dunajčík:

na súťažiach v BD je strelcov pomerne dosť v niektorých prípadoch prekračuje
možnosti organizátora.

Nagy:

na strelniciach, kde sa používa terčové zariadenie ASCOR je potrebné aby tieto
zariadenia boli počas streľby chránené pred nepriaznivým počasím.
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Medveď:

pre mladých strelcov je priaznivé aby strieľali na veľkých súťažiach medzi
dospelými kvôli ich rastu.

Šíma:

vo vzduchovke v polohe stoj potreba rozdeliť kategóriu na 14 a 16 rokov.
Možnosť postúpiť na M-SR dospelých aj dorastu na základe dosiahnutých
výsledkov.

Kriško:

informoval vytvorenie smernice súťaž družstiev MIX pre potreby KRR a dáva
na schválenie Vv SSZ.

Dunajčík:

aká je možnosť súťažiť na českých súťažiach a figurovania v oficiálnej
výsledkovej listine.

Fajkus:

strieľať ich súťaže pod hlavičkou českého klubu v ktorom je zaregistrovaný.

K bodu 5: Návrh na uznesenie
Uznesenie ŠTK SSZ konanej 7. 11. 2017 v Bratislave
1/17 ŠTK
ŠTK schvaľuje návrh kalendár na sezónu 2017/2018 a ukladá predsedovi priebežne
dopĺňať zmeny a dodatky do kalendára a plánu práce.
2/17 ŠTK
ŠTK ukladá predsedovi ŠTK doplniť zmeny a dodatky dať na schválenie Vv SSZ a
zverejniť do 8. 11. 2017
3/17ŠTK
ŠTK schvaľuje zmeny v súťažnom poriadku: Hlava 1, článok 2, odstavec 15 Súťažného
poriadku doplniť na 15a: Kvalifikačné preteky v disciplíne LM 3x40 a ŠpMa 3x20 je poradie
polôh podľa PŠS. ukladá predsedovi uvedené zmeny spracovať na schválenie V.v.
4/17 ŠTK
ŠTK schvaľuje návrh plánu práce a rozpočet na rok 2018 za ŠTK.
5/17ŠTK
ŠTK navrhuje schváliť predloženú smernicu Súťaž zmiešaných družstiev MIX na
kolách Extralíg podľa požiadaviek KRR Vv SSZ.
Na záver predseda ŠTK p. Kriško sa poďakoval všetkým členom za účasť na rokovaní
komisie a zasadnutie ukončil.
Bratislava: ŠTK-SSZ 7. 11. 2017

G:\Rok2017kul\Komisie_17\STK_17\Zapis_STK_20171109.doc

Ján Kriško – predseda ŠTK SSZ
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