SKI CLUB BREZNO , Podkoreňová , Brezno , Juraj Holišík – štatutár klubu v
zastúpení ľubošom Suchým delegátom na členskej schôdzi ÚLT SLA konanej dňa
3.5.2019 v Piešťanoch.

Členská schôdza ÚLT SLA
Dňa 3.5.2019
Miesto: Piešťany

Vec: Žiadosť P-ULT o odsúhlasenie prípadné doplnenie súťažného poriadku pre sezónu
2019 leto 2019.
Zdôvodnenie:
Doplnenie bodu 18 súťažného poriadku Tréningy a sústredenia . Už 3. rokom
upravujem na vlastné náklady tréningovú lúku v Žiari nad Hronom, ktorá je vzhľadom na
náročnosť a dľžku vhodná na realizáciu tréningov . Na danom kopci mám opäť z vlasntých
zdrojov vlasntú štvorkolku za ktorou vyťahujm lyžiarov na kopec. Toho času trénuje na lúke
Tatiana Suchá a Betka Bošková a stále pracujeme na získaní ďalších členov . Taktiež sme
tento rok otestovali zjadovku v obci Čechy , ktorá je vhodná pre začiatocníkov na výučbu
techniky ako aj má infraštruktúru v podobe vleku, ktorý nám je počas tréningov k dispozícii.

Návrh:
Vzhľadom na ustanovenie Súťažného poriadku v časti 18.2 a 18.5. by som chcel
požiadať o hlasovanie aby sa do týchto bodov SP 2019 pridali aj strediská Žiar nad Hronom a
stredisko v obci Čechy .

Opora v stanovách:
Stanovy SLA článok 4., odstavec 4.2 písmeno 6.
O tejto skutočnosti žiadam hlasovať 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 žiadam aj tento list (žiadosť) priložiť ako
prílohu a to v zmysle Stanov SLA článok 11., odstavec 11.10., písmeno f.
Názov organizačnej zložky
SKI CLUB BREZNO
LK Remas Piešťany
Ski Klub Piešťany
Snow Ski Stars
TJ Vysoké Tatry
Výsledok hlasovania
V Piešťanoch dňa 3.5.2019
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