SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR

SLOVAK OLYMPIC COMMITTEE

Zápis z II. štábu zimných Olympijských hier mládeže
(ZOHM) Lillehammer 2016
Dátum a miesto konania: Utorok 6. 10. 2015, 13:00, zasadačka VŠC Dukla Banská Bystrica,
Hutná 3, 974 01 Banská Bystrica
Prítomní:

z prezenčnej listiny (viď. príloha)

Program štábu:
1. Úvod
2. Všeobecná PPT prezentácia o ZOHM Lillehammer 2016 a komentár k jednotlivým bodom
3. Dôležité termíny
4. Rôzne

ÚVOD
Vedúci výpravy Jozef Gonci otvoril a privítal zúčastnené športové subjekty a informoval
v rýchlosti o jednotlivých bodoch programu. Prízvukoval pozorne sledovať a dodržiavať termíny
pridelené SOV, ktoré sú potrebne pre plynulé riešenie agendy, ktorá zabezpečí úspešné účinkovanie
Slovenskej výpravy na II. zimných Olympijských hrách mládeže v Lillehammer 2016.
K bodu 2
Vedúci výpravy SR J. Gonci spolu so zástupcom výpravy R. Hanzelom v jednotlivých častiach PPT
prezentácie informovali zúčastnené subjekty dôležitými faktami, ktoré sa dozvedeli na Chefs de
Mission seminári, ktorý sa konal v termíne 1. 10. – 4. 10. 2015 v Nórskom Lillehammer. Všetci
účastníci obdržali materiál v printovej aj elektronickej podobe na USB kľúčoch.
K bodu 3
Zoznam dôležitých termínov pre športové zväzy, federácie:
- 10. - 15. 10. 2015 – dodanie harmonogramu športovej prípravy HŠP (pre tých, ktorí tak ešte
neurobili).
- 20. 10. 2015 – doplniť mená do Long listu + prípadne zmeniť fotky
- 20. 10. 2015 – doplniť predpokladanú kvantifikáciu batožiny (váha, rozmery, počet)
- 5. 12. 2015 – nahlásiť mená predpokladaných športovcov, ktorí sa zúčastnia YOG, kvôli
čerpaniu fin. prostriedkov na O3 zo Solidarity MOV.
- 15. 1. 2016 – doručiť lekárske potvrdenia kvalifikovaných športovcov (nie staršie ako rok)
- 15. 1. 2016 – doručiť ECF (Eligibility formuláre) – budú zaslané SOV a treba ich podpísať
zákonnými zástupcami (rodičmi) – týka sa Final entries (short list)
- 15. 1. 2016 - nahlásiť Final Entries (mená istých športovcov, ktorí pôjdu na YOG)
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K bodu 4 – Rôzne
-

Jednotlivé zväzy: Biatlon, Alpské lyžovanie, Bežecké lyžovanie vyjadrili požiadavku
navýšenia jedného človeka (technika) v rámci Extra officials – additional officials z dôvodu
kvalitnejších služieb pre športovcov, ktoré môžu ovplyvniť ich športové výsledky. Spolu 3
ľudia. Požiadavka bude súrne riešená na VV SOV, kvôli rezervovaniu ubytovania, kde je
deadline org. výboru 15.10.2015

-

Ďalej sa riešil odchod výpravy SR na II. WYOG, nakoľko niektoré športy majú súťaže už 12.
2. 2016 v deň oficiálneho otvorenia YOG. Z dôvodu tréningov bolo navrhované, aby výprava
SR odlietala do Lillehammer o 2 dni skôr, aby bolo možne deň pred súťažami trénovať. To
znamená navrhovaný termín 10. 2. 2016. Olympijská dedina v Lillehammer aj v Hamar je
oficiálne otvorená od 8. 2. 2016

-

Riešila sa doprava nadrozmernej batožiny jednotlivých športov (hokej, biatlon, bežecké
lyžovanie, alpské lyžovanie. Podľa dodania jednotlivých požiadaviek od zväzov sa urči
spôsob prepravy materiálu do Lillehammer. (termín 20. 10. 2015). Predpokladaná doprava
bude riešená buď zväzovými autami alebo SOV mikrobusom.

-

Bolo poznamenané že v Option 3 – čerpanie fin. prostriedkov zo Solidarity MOV už
kvalifikovaným športovcom musia byť zo zväzov potvrdené konkrétna mená, ktoré sa
zúčastnia ZOHM, takže boli požiadané zväzy, federácie, aby dodali na 95 percent menovitý
zoznam tých športovcov, ktorí sa s najväčšou pravdepodobnosťou zúčastnia YOG. (termín 5.
12. 2015)

Kontakty na zodpovedných z vedenia výpravy SR:
Jozef Gonci – Vedúci výpravy
Tel.: 0905 575 621
Email: jozef@gonci.net
Roman Hanzel – Zástupca vedúceho výpravy
Tel.: 0917 905 248
Email: hanzel@olympic.sk
Branislav Delej – Hlavný lekár výpravy
Tel.:
Email: delej@sportmed.sk
Zapísal: Roman Hanzel
Overil: Jozef Gonci
Dátum: 7.10.2015
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