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Vedenie P-ÚLT SLA
Ing. Ladislav Šándor – predseda ÚLT
Členská schôdza ÚLT SLA
Dňa 3.5.2019
Miesto: Piešťany

VAŠA ZNAČKA:

NAŠA ZNAČKA: 1/05/2019MG/

PIEŠŤANY, DŇA: 3.5.2019

Vec: Návrh na zjednanie nápravy týkajúcej sa oficiálneho názvu pretekov FIS GRASSKI CHILDREN CUP-u (bod 1.11.,
odstavec 9. Kritéria do talenovanej mládeže žiaci a bod 13.7. súťažného poriadku).
Zdôvodnenie:
Neviem aké dôvody viedli tvorcov Súťažného poriadku ÚLT pre rok 2019 k tomu, že dochádza iba u nás na
Slovensku k jednostrannej zmene dlhoročného a aj dnes stále oficiálneho názvu medzinárodných pretekov žiakov FIS
GRASSKI CHILDREN CUP na CHILDREN CUP.
Nech sú pohnútky tvorcov súťažného poriadku akékoľvek, žiadam o nápravu tohto názvu v Súťažnom poriadku
odvetvia lyžovania na tráve SLA pre letnú sezónu 2019 tak, ako je jeho dlhoročný a oficiálny názov. Ten nebol zmenený
ani pri poslednom zasadnutí FIS komisie a ani na inom zasadnutí orgánov lyžovania na tráve, kde sa pravidelne
zúčastňuje aj zástupca SR.
Názov pretekov je dlhoročne rešpektovaný v Rakúsku, Taliansku, Nemecku, Švajčiarsku, Českej republike a do
roku 2019 aj na Slovensku.
V novom súťažnom poriadku je tento názov pre mňa z “neznámych” príčin problém a je tu snaha jednostranne
meniť v žiackych kategóriách aj takú obyčajnú vec, ako je názov medzinárodného preteku, čo nie je v konečnom
dôsledku ani možné, lebo by s touto zmenou názvu museli súhlasiť aj iné krajiny.
Dôkaz :

Návrh:
Navrhujem, aby tento dlhoročný medzinárodný pretek žiakov s názvom FIS CHILDREN CUP bol identicky
prezentovaný aj v našom Súťažnom poriadku ÚLT pre rok 2019.
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Opora v stanovách:
Stanovy SLA článok 21., odstavec 21.3 písmeno c.
O tejto skutočnosti žiadam hlasovať na Členskej schôdzi ÚLT s tým, že v zápise bude vyššie uvedený text (vec,
zdôvodnenie, návrh, opora v stanovách).
Taktiež žiadam, aby záznam o hlasovaní bol zaznamenaný v zápise (podľa organizačných zložiek na základe
delegačného kľúča) a do prílohy zápisu z členskej schôdzi žiadam aj priložiť aj tento list (žiadosť) a to v zmysle Stanov
SLA článok 11., odstavec 11.10., písmeno f.

Názov organizačnej zložky
Ski Klub Brezno

Počet hlasov
1

LK Remas Piešťany
Ski Klub Piešťany

5
1

Snow Ski Stars

1

TJ Vysoké Tatry

2
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V Piešťanoch dňa 3.5.2019

Martin Gavalier
Delegát členskej schôdze
zastupujúci Ski Klub Piešťany

