Zápis z online zasadnutí prezídia
sekcie akrobatického rokenrolu v rámci SZTŠ
zo dňa 13. 12. 2020 (Nedeľa - 19.00 hod.)
Prítomní:

Rastislav Baňas, Peter Olej, Gabriela Kuklišová

Program:

1.
2.
3.
4.

Súťaže.
Príprava registrácie pre rok 2021
Žiadosť o spolufinancovanie projektu
Rôzne

K bodu 1:
Na základe nezlepšujúcej sa epidemiologickej situácie sa dohodla sekcia RnR na usporiadaní ďalšej
online súťaže a to Slovak cup – v termíne 20.12. 2020. Sekcia ďalej schválila možnosť sa online súťaže zúčastniť
aj súťažiacim z ČR.
Rozhodcovia na Slovak Cup 20.12. 2020
1.
2.
3.
4.
5.

Kateřina Kolbová – ČR
Katarína Péliová – SR
Petr Slabý – ČR
Filip Kočiš - SR
Miroslav Lalík - SR

* Zodpovední: Kuklišová, Baňas
Ďalej vedúci súťažného úseku informoval o priebehu už zorganizovaných dvoch online súťaži, ktoré boli
operatívne dohodnuté a ktoré prebehli v dvoch termínoch.
1.
2.

online Crazy cup 1 - 18.10. 2020
online Crazy cup 2 - 25.10. 2020

Sekcia ďakuje všetkým klubom za aktívny prístup zúčastniť sa online súťaži. A podotkla že klub
zodpovedá za dodržiavanie nariadení, ktoré platia v tejto dobe. Celú zodpovednosť za dodržiavanie nariadených
opatrení zo strany UVZ SR berie na seba vedúci (štatutár) klubu.
K bodu 2:
Príprava registrácie pre rok 2021
Do 15.01.2020 prosíme vedúcich klubov o registráciu svojich členov na rok 2021. Všetky poplatky
spojené s registráciou okrem členského a zápisného sa platia na nový sekčný účet. Upravili sa poplatky za licenciu
trénera a rozhodcu (národného a medzinárodného) na základe rozhodnutia Rady SZTŠ. Sekcia súhlasila a dohodla
zjednotenie platby za rozhodcov národný a medzinárodný do jedného poplatku. Dôvod je, že to bude platiť aj pre
rozhodovanie v zahraničí (napr. v ČR) okrem súťaži pod hlavičkou WRRC. Bude poslaná výzva k platbám
v spolupráci s evidenčným úsekom SZTŠ.
•
•
•
•
•
•
•

10€ členské
5€ prvá registrácia
3€ licenčné
25€ licenčné WRRC
25€ rozhodca
(národný + medzinárodný)
50€ rozhodca – WRRC
25€ tréner sekcie RnR

účet SZTŠ
účet SZTŠ
účet sekcie
účet sekcie
účet sekcie

SK33 0200 0000 0019 7812 8158
SK33 0200 0000 0019 7812 8158
SK73 0200 0000 0042 5270 1151
SK73 0200 0000 0042 5270 1151
SK73 0200 0000 0042 5270 1151

účet sekcie
účet sekcie

SK73 0200 0000 0042 5270 1151
SK73 0200 0000 0042 5270 1151

* Úprava prešla aj Radov SZTŠ a bola schválená. ZÁPISNICA č. 6/2020 bod.10 zo dňa 2.12.2020
* Zodpovedná: Kuklišová

Sekcia prešla a konzultovala súťažný kalendár WRRC a prejednávala súťažný kalendár SZTŠ – sekcie
RnR 2021. Dohodla navrhnúť a spracovať do 31.01. 2020
* Zodpovedná: Baňas
Sekcia schválila presunutie M-SR na jarný termín z dôvodu nominovania reprezentácie na nasledujúcu
sezónu v súlade s novou smernicou reprezentácie, ktorá je v štádiu schvaľovania. Konkurz na organizáciu MSR
bude vypísaný do 31.1.2021. Pripraviť výzvu a návrh na ďalšie súťaže Slovenského pohára pre rok 2021. Zároveň
konštatovala, že všetko záleží od ďalšieho priebehu epidemiologickej situácie a opatrení UVZ SR.
* Zodpovední: Baňas, Olej
K badu 3:
Sekcia dostala na prejednanie žiadosť o spolufinancovanie projektu, ktorý vypracoval p. Stanislav Kočiš
za RRC Hydrorock na revitalizáciu kat. Main class na Slovensku pod názvom – „Výchova, tréningový proces
párov MCFS, MCCS ...“
UZNESENIE k bodu 3:
Projekt bol podaný 11. 12. 2021. Projekt bude sekcia v plnom rozsahu konzultovať s MVK.
K bodu 4:
Rôzne:
• Sekcia bude aktívne pripravovať materiálov pre nové „MEMBERI“
* Zodpovedná: Kuklišová
•

Zosúladenie sekčnej činnosti v rámci reprezentácie, talentovanej mládeže a ich zosúladenie s novými
smernicami. V spolupráci s MVK bude realizovaná príprava nového štatútu reprezentanta – RNR

•

Sekcia musí doriešiť kvalifikačný poriadok a zosúladiť s novými smernicami (licencie, odborníci
v športe)

•

Sekcia sa zaoberá prípravou vzdelávania rozhodcov, trénerov a iných športových odborníkov
v spolupráci s MVK

* Zodpovedný: Olej
•

Sekcia dala preveriť možnosť kúpi licencie rozhodcovského softwaru od WRRC.

* Zodpovedný: Baňas,
•

Prebehla diskusia k aktualizovaní súťažných kategórii v rámci slovenských pravidiel.

•

Sekcia pripravuje na pripomienkovanie prestupový poriadok, ktorý sa stane súčasťou celého
prestupového poriadku SZTŠ.

Zapísal: Mgr. Rastislav Baňas, Mgr. Peter Olej, PhD.
Overovateľ: Mgr. Gabriela Kuklišová
Mgr. Peter Olej, PhD.
člen rady SZTŠ
sekcia akrobatického rokenrolu

