Zápisnica č.4/2013
zo zasadnutia Súťažného úseku SZTŠ
MIESTO, DÁTUM A
ČAS:

Nitra
11.11.2013, 18:30 hod

PRÍTOMNÍ:

Ivanič, Imre, Víťazková
M.Kovács – ospravedlnená

TERMÍN ĎALŠIEHO
ZASADNUTIA:

21.11.2013 Žiar nad Hronom

INFORMÁCIE:
1. Zmena zahraničných rozhodcov na MSR
2. Losovanie rozhodcov na MSR 2014
3. Losovanie rozhodcov na SLP 2014
Bod
Item

Text
Wording

Zodpovedný
Action

Termín
Deadline

NOVÉ ÚLOHY

1/4/13

SÚ na základe podnetov od členskej základne navrhuje zmenu Zoznamu
zahraničných rozhodcov na MSR 2014 ŠTT :
Českú republiku vymeniž za Litvu alebo Lotyšsko.
Návrh predložiť na najbližšom prezídiu.

Ivanič

26.11.2013

2/4/13

SÚ vylosoval TOP rozhodcov na MSR 2014 na základe zoznamu od VÚ.
Zoznam zverejniť na webe.

Ivanič

15.11.2013

3/4/13

SÚ vylosoval TOP rozhodcov na SLP 2014 na základe zoznamu od VÚ.
Zoznam rozoslať organizátorom jednotlivých kôl a po výbere zverejniť tento na
webe.

Ivanič

25.11.2013

Zoznam zahraničných rozhodcov na MSR 2014 navrhnutý SÚ predložiť na
najbližšom prezídiu.
Zoznam tvorí prílohu zápisnice.
Rozdelenie krajín na rok 2014 podľa uznesenia Prezídia SZTŠ:
a) Hlavné (Rusko, Taliansko, Nemecko) účasť na 2 MSR
b) Recipročné (Rakúsko, Bulharsko, Fínsko) podľa pozvánok
c) Ostatné (CZ, UA, F, Estónsko, Slovinsko..) účasť na 1 MSR
V prípade, ak zahraničný rozhodca zruší svoju účasť v období 15 dní pred
MSR, nebude nahradený iným zahraničným rozhodcom. Miesto neho bude
rozhodvať už vylosovaný rozhodca SZTŠ.
Návrh predložiť na najbližšom prezídiu.

Ivanič

10.10.2013
Splnené

Sadzobník trestov tvorí prílohu zápisnice. Predložiť na najbližšom zasadnutí
prezídia.

Ivanič

10.10.2013
Splnené

3/3/13

V zmysle uznesenia SÚ 8/1/13 SÚ odporúča dodržať na AMSR 2013 pomer
rozhodcov 5/6 a vylosoval nasledovných rozhodcov : Horník, Špánik,
Plačková, Kovács M., Loja, Soukupová. Zahraniční rozhodcovia budú použití
z WDSF rozhodcov GPS Dunajský pohár, rozdelení pre ŠTT a LAT.
Ďalej doporučujeme dodržať konkurzné podmienky pre MSR nasledovne:
štartovné sa nevyberá, vstupné – organizátor, zahraniční rozhodcovia a štáb
(cestovné, honorár) – organizátor, rozhodcovia SZTŠ – zväz, SOZA – GPS
DP, poháre a medaily – zväz, ceny, diplomy, kvety – organizátor, prenájom,
výzdoba, ozvučenie, technika, občerstvenie – organizátor
Prerokovať s organizátorom a predložiť na najližšie prezídium.

Ivanič

10.10.2013
Splnené

4/3/13

Na najbližšie zasadnutie SÚ pripraviť návrhy na zmeny SP SZTŠ.

všetci

26.11.2013

4/1/13

Evidovať dôvody neúčasti inšpektorov. Vyhodnotiť polročne v mesiaci máj a
november.

Imre

KONTROLA PLNENIA ÚLOH

1/3/13

2/3/13

Trvale
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5/1/13

Neodhlásené páry – zoznam rozdielových párov medzi prihláškou
a výsledkovou listinou. Tajomník uvedené rieši webovou aplikáciou, pričom
berie do úvahy písomné ospravedlnenie, ktoré mu dodá organizátor, SÚ, alebo
samotný pár/ved.klubu. Pri plánovanej účasti na dvoch kategóriách sa môže
Ivanič
pár beztrestne neprezentovať, ak tým neohrozí bodovaciu súťaž vyššej
kategórie.
Zabezpečiť webovú aplikáciu v spolupráci so správcom KSIS.

6/1/13

Body za neodhlásenie zo SLP sa budú odpočítavať z bodov SLP.
Zmena bude zapracovaná do SP 2014.

Kovács

7/1/13

Zapisovanie bodov zo zahraničnej súťaže (webová aplikácia).
Zabezpečiť webovú aplikáciu v spolupráci so správcom KSIS.

Ivanič

8/1/13

Akademické MSR riešiť rovnakým systémom ako MSR – termín, konkurz,
rozhodcovia. predniesť na najbližšom prezídiu a podľa potreby rokovať o ňom
so SAUŠ v spolupráci s USIZ.

Ivanič

31.10.2013
Splnené

Kontrola výsledkovej tabuľky SLP

Imre

trvale

Komplexné nasadzovanie inšpektorov - nominačné listy, správy zo súťaží.

Imre

trvale

1/5/11
5/2/12

31.10.2013
Presun na
1.1.2014

30.10.2013
Presun na
21.11.2013
31.10.2013
Presun na
1.1.2014

POZNÁMKA (NOTE): Tento zápis je považovaný za odsúhlasený, pokiaľ k nemu žiadna zo zúčastnených strán
nevzniesla pripomienky do 2 dní od jeho vydania. Prípadné pripomienky ovplyvnia len dotknutý bod. Ostatné
body sa považujú za odsúhlasené.
ZAPÍSAL: Ivanič dňa 12.11.2013
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