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 o doplnenie /zmenu súťažného poriadku bod13.7 a 13.8 pre sezónu 2019
Zdôvodnenie:
Doplnenie bodu 13.7. a 13.8 navrhuje z viacerých dôvodov a uhlov pohľadu .

1. V dnešnej dobe zastupuje úsek lyžovania na tráve v detských kategóriách hŕstka
detí zo Slovenska , ktoré naopak dosahujú v rámci Európy viac ako dobré výsledky
pre Slovensko .Z tohto uhla pohladu pre ďalší rozvoj sú vzormi pre ďalšie deti ,
ktoré sa všemožne snažíme dostať medzi nás. Celkový náklad na doplnenie týchto
dvoch bodov nepredstavuje ani 1% z celkového rozpočtu ULT.
2. V rámci zaradenia detí do talentovanej mládeže je v potebné abslovovať celý seriál
FIS Children cupu a Českého pohára vzhľadom k tomu, že preteky SLP nie sú pre
kritéria zaradenia doTM smerodajné .
3. Z praktického hľadiska je naopak pre deti potrebné absolvovať tieto preteky pretože
sú naročnosťou terénu ako aj konkurencie najťažšími. Ak by sa ich deti čo I len z
finančných dôvodov nezúčastnili ťažko vychováme lyžiarov pre JUNIOROV a
DOSPELÝCH.
Návrh:Navrhujem doplniť bod 13.7. nasledovne : FIS Children Cup a Český pohár
podujatia: nominovaní športovci majú náklady spojené s účasťou na pretekoch FIS Children
Cup a Český pohár hradené z kapitoly Talentovaná mládež 2019, pokiaľ splnili kritériá na
zaradenie do Talentovanej mládeže 2019. Ostatní pretekári budú mať z kapitoly rozvoj
uhradené štartovné .

Opora v stanovách:
Stanovy SLA článok 1., odstavec 1.5 písmeno “a” a “f”.
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
Počet hlasov
ZA
PROTI
SKI CLUB BREZNO
1
LK Remas Piešťany
4+1
Ski Klub Piešťany
1
Snow Ski Stars
1
TJ Vysoké Tatry
2
Výsledok hlasovania
V Piešťanoch dňa 3.5.2019

Prijaté

Neprijaté

Ľuboš Suchý
Delegát členskej schôdze
zastupujúci SKI CLUB Piešťany

