Zápis č. 32/2017
Zo zasadnutia Predsedníctva skokanského úseku a
Úseku severskej kombinácie SLA
konaného dňa 2. októbra 2017 v Banskej Bystrici
Prítomní: J. Tánczos, Ľ. Kartík, I. Pohle, , T. Károly, I. Kmeť – zastúpenie M. Švagerko, Marián
Mesík – zastúpenie Martin Mesík, J. Hýsek, P. Mesík, R. Pretzelmayer
Ospravedlnení: A. Kmeť
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia z P-SLA
3. Informácia o príprave RD
4. Plán výjazdov RD október/november
5. Liga Mládeže – priebežne hodnotenie
- námietky SKL BB k výsledkom z roku 2016
6. Príprava Letných M-SR
7. Súťažný poriadok 2017/2018
8. Inventarizácia materiálu
9. Rôzne
10. Záver
K bodu 1:
J. Tánczos privítal prítomných na 32. zasadnutí SÚ a ÚSK SLA. Zasadnutie začalo o 16,00
hod. na skokanských mostíkoch Žlté Piesky.
K bodu 2:
Ľ. Kartík – momentálne je stále pozastavené financovanie zo strany ministerstva, dôvodom je
nesúhlas alpského úseku a úseku lyžovania na tráve so stanovami SLA,
J. Tánczos – informoval zástupcov klubov o potrebe vytvoriť si transparentný účet pre príjem
štátnych zdrojov,
- financie z kapitoly Talentovaná mládež sú schválene P-SLA,
- náklady na servis áut oboch úsekov sú vysoké, je potrebné a zamyslieť nad možnosťou
obnovenia vozového parku,
Ľ. Kartík – vzhľadom na časté opravy áut by bolo dobré vybrať servis s kvalitnou prácou.
K bodu 3:
J. Tánczos – Pretekári V. Šidlová, N. Bezúchová a E. Kapiaš absolvovali FIS camp v rumunskom
Rasove kde naskákali 50 skokov a absolvovali aj medzinárodné preteky, - dievčatá si vyskákali
body vo FIS Cupe, E. Kapiaš absolvoval skoky na K-70, - v tohtorečnej letnej príprave
pretekári RD absolvovali historicky najviac skokov, GRATULÁCIA J. Hýsekovi k zisku titulu
Majstra sveta v kategórii Masters,

J. Hýsek – na VT Szczyrk sa zúčastnili pretekári SC Selce a KPSL chýbali ŠKL BB, kde
absolvovali dostatok skokov na solídnej úrovni,
I. POhle – R. Tiller by sa mal zúčastňovať VT s rovesníkmi, čo by mu pomohlo výkonnostne
rásť.
K bodu 4:
Plán na sept./okt.:
6.-8. 10. Čokoládovka – vzhľadom na pozastavené financovanie SLA cestuje sa na náklady
klubov,
5.11. Preteky družstiev Rožnov, zatiaľ na náklady klubov, ak budú financie uhradí úsek,
VT Szczyrk – podľa financií, rozhodne hlavný tréner, termín dohodne s klubmi,
Liga mládeže – podľa rozpisu 28.10.2017 finále letnej časti.
K bodu 5:
J. Tánczos – na najbližšom zasadnutí prebehne zhodnotenie Letnej Ligy mládeže 2017,
R. Pretzelmayer – predniesol protest na výsledky LM 2016 a M-SR 2016, ktoré obdržal od M.
Švagerka:
Námietka 1: Liga Mládeže – skoky, nebola akceptovaná, keďže podľa štatútu Ligy mládeže
nebol podaný žiadny protest, výsledky sa považujú za platné,
Námietka 2: Liga Mládeže – severská kombinácia, nebola akceptovaná, keďže podľa štatútu
Ligy mládeže nebol podaný žiadny protest, výsledky sa považujú za platné,
Námietka 3: M-SR mladší žiaci – severská kombinácia: akceptovaná - pretekár ŠKL BB M.
Kováč bol po prepočítaní výsledkov zaradený na 3. miesto, náprava vykonaná dňa 2.7. 2017,
kde mu bola oficiálne odovzdaná medaila a diplom.
K bodu 6:
Termín poriadania Letných Medzinárodných M-SR v skoku na lyžiach a severskej kombinácii
je stanovený na 21. októbra 2017,
Propozície spracuje a rozpošle R. Pretzelmayer.
K bodu 7:
R. Pretzelmayer – navrhol aby sa súťažný poriadok SÚ a ÚSK SLA vzhľadom na ukončenie
letnej pretekovej sezóny koncom októbra, spracovával každú sezónu od novembra do
októbra.
Súťažný poriadok sa bude prerokovávať po ukončení Letnej sezóny na najbližšom zasadnutí.
Úloha č. 1/32
Do najbližšieho zasadnutia P-úseku, záujemcovia o poriadanie pretekov v sezóne
2017/2018 informovať športového riaditeľa, aby požiadavky zapracoval do nového SP.
T: do 5.11.2017
Z: kluby SÚ a ÚSK SLA

K bodu 8:
R. Pretzelmayer – informoval o medzinárodných nomináciách na RŠ a TD od p. Chudého,
- upozornil kluby na nutnosť pretekárskych licencií termín do 31.11.2017.

K bodu 9:
Predsedajúci poďakoval prítomným za aktívnu účasť na 32. zasadnutí P-SÚ SLA a následne
rokovanie ukončil. Ďalšie rokovanie sa uskutoční v mesiaci november.

Zapísal :
Overil :

René Pretzelmayer
Ján Tánczos

Banská Bystrica, 2. októbra 2017

