Zápisnica č. 4./2010
Zo zasadnutia SÚ SZTŠ 15.09.2010 od 10:30 hod. v Trenčíne
Prítomní :Špánik M., Paška D., Mrva L., Horváth Š.
Program zasadnutia SÚ SZTŠ :
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie pracovného rokovania SÚ SZTŠ – zasadanie 4./2010.
Schválenie programu pracovného rokovania.
Kontrola zápisnice č.3./2010.
Úlohy z prezídia SZTŠ.
Kvalifikačný poriadok SZTŠ.
Rôzne.

1. – Pracovné rokovanie otvoril a viedol predseda SÚ SZTŠ p. Špánik.
2. – Členovia SÚ SZTŠ schválili program pracovného rokovania.
3. – Kontrola zápisnice č.3./2010 :
k bodu 6./1. – SÚ SZTŠ prehodnotilo svoje stanovisko na základe požiadavky
prezídia SZTŠ:
Pán Garofolo, ako tréner pozvaný SZTŠ na reprezentačné sústredenie SZTŠ roku 2009 sa
nezaujímal o všetky páry na MSR v ŠTT v roku 2010, ale len o niektoré.
Dodatok – SÚ SZTŠ : i keď bol pán Garofolo bol pozvaný súkromne na MSR v ŠTT , mohol
sa zaujímať i ostatné páry , ktoré sa zúčastnili MSR i reprezentačného sústredenia.

- bod 6./4. vypustiť zo zápisnice č.3/2010
4. – Úlohy z prezídia SZTŠ
4.1.- UZNESENIE: Pr –120/2009 – U
Prezídium rozhodlo, že SÚ je poverený spracovaním historických štatistických údajov
slovenských reprezentantov podľa dostupných údajov.
Úloha trvá.
4.2.- Úlohy z januára 2010

UZNESENIE: Pr –139/2010 – U
Prezídium poverilo SÚ vypracovaním Zásad kontroly objektívnosti rozhodovania
rozhodcov SZTŠ. Termín pre vypracovanie uvedeného dokumentu je do 04/2010.
Úloha trvá.
SÚ svojim uznesením navrhuje predmetný materiál nevypracovávať.

4.3 .-Návrh prezidenta – akceptovať u párov A, S ako účasť na súťaží SLP ak
sa súťaž SLP koná víkend pred konaním ME resp. MS vo formáciách, nakoľko
kolektívy reprezentujúce SR majú zvyčajne v tomto termíne sústredenie
formácie. Prezident je poverený zaslať návrh na SÚ.
5. – SÚ SZTŠ predkladá návrh na úpravu v KP – viď príloha 1. a 2.
6. 1 – Vyjadrenie SÚ SZTŠ k žiadosti p. Ciekera : podľa zásad Tvorby súťažného
kalendára má TŠ P. Cieker, v súvislosti s termínom súťaže, prednosť pred TK Pegafun
Martin.
6.2 - SÚ SZTŠ požaduje, aby aj tieňoví rozhodcovia boli na súťaži oblečení podľa
zásad Súťažného poriadku.

6.3 - SÚ SZTŠ navrhuje, aby bol Súťažný poriadok SZTŠ od roku 2011, rozšírený
v 10T o triedu B.
6.4 - SÚ SZTŠ prerokoval situáciu v súvislosti s párom Fundárek – Vasilčáková a
navrhuje ponechať páru triedu a body. Vedúceho a tajomníka súťaže upozorniť
na dôsledné uplatňovanie Súťažného poriadku.
6.5 - SÚ SZTŠ súhlasí s požiadavkou, aby sa párom ktoré reprezentujú SR na MS
alebo ME vo formáciach, započítala účasť na Slovenskom pohári za podmienky,
že bude doložený menovitý zoznam zúčastnených deviatich párov. Platí to v
prípade, ak sú MS, alebo ME v termíne, alebo týždeň pred, alebo týždeň po súťaži
Slovenského pohára.
6.6 - SÚ SZTŠ opätovne predkladá návrh : v rámci MSR v ŠTT a v LAT dospelých,
rozdeliť súťaže na A a S. Zo súťaže párov triedy A, by do súťaže párov najvyššej
triedy S, postúpili semifinalisti triedy A. O titul by teda súťažili naozaj najlepšie
slovenské páry.
6.7 - SÚ SZTŠ berie na vedomie zmenu v zložení rozhodcovského zboru v rámci
súťaží SLP – 4. kolo v Bratislave – miesto p. Špánika nastúpi p. Špániková.
6.8 - SÚ SZTŠ navrhuje princíp nasadzovania 8 najúspešnejších párov do ďalšieho
kola SLP Juniorov aj Dospelých.
Nasadzovanie párov:
- Prvých 8 párov z celkového poradia predchádzajúceho roka je nasadených priamo do
druhého kola na 1. SP v nasledujúcom roku. Toto platí v prípade minimálne
trojkolovej súťaže.
- Od 2. kola SP toto nasadenie platí z aktuálneho poradia v SP
- Platí pre súťaže SP ŠTT a LAT Dospelí.
Zapísal : Štefan Horváth
Overil : Milan Špánik

