Zápisnica č. 3/17
Zo zasadnutia ŠTK SHV SK
Termín, miesto:
Prítomní:
Ospravedlnený:

26.09. 2017, Bratislava
Robert Petriska, Martin Bielik, Juraj Záborský, Boris Bergendi, Rastislav Rus
---

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Uvedenie do funkcie predsedu ŠTK
Žiadosti klubov
Pripomienky k pravidlám 2017-2020
Rôzne

K bodu 1
-

Predseda Slovenskej kanoistiky SHV Róbert Petriska uviedol Martina Bielika na pozíciu
predsedu ŠTK. Martin Bielik prejavil súhlas.

K bodu 2
-

-

-

-

-

Žiadosť KKK Komárno prešetriť diskvalifikáciu Réky Bugárovej na K1 2000m dievčatá 13 ročné
na Pohári Interu. ŠTK potvrdilo rozhodnutie Hlavného rozhodcu. Pretekárka po vypadnutí
z lode dostala dopomoc a HR ju diskvalifikoval správne podľa bodu 3.9,
Žiadosť KKK Komárno prešetriť umiestnenie pretekára Petra Schrimpela v disciplíne K1
2000m chlapci 14 roční na Pohári Interu. V žiadosti KKK Komárno uviedlo možnosť
poskytnutia video záznamu, ktorý ŠTK vyžiada pre ďalšie riešenie.
ŠK Moravany žiada o doplnenie disciplín C1 a C2 dievčenských kategórií v bode 1.12 –
Disciplíny Majstrovstiev Slovenska, ktoré boli doplnené. Od sezóny 2018 sa do pravidiel
doplní C2 5000m.
ŠK Moravany žiada možnosť štartu vekovo zmiešaným posádkam v lodnej kategórii C2
dievčat a žien. ŠTK požiada o vyjadrenie trénera projektu Kanoe dievčat k nutnosti takéhoto
riešenia na základe počtu a perspektívy dievčat kanoistiek,
ŠK Moravany žiada o započítavanie bodov do SP od roku 2018 iba zo singlových disciplín. ŠTK
požiada stanovisko Seminára trénerov.

K bodu 3
-

ŠTK sa uzniesla vyžiadať od účastníkov seminára rozhodcov, Seminára trénerov ako aj od
členov ŠTK do jeho ďalšieho zasadnutia návrhy na zmeny v pravidlách,

K bodu 4
-

ŠTK sa uzniesla o prijatí ďalšieho člena ŠTK z radov trénerov. Boris Bergendi predloží návrh do
15.10.2017,

-

-

-

ŠTK sa uzniesla o predloženie návrhu na VV SHV o zvýšení odmien klubom za organizáciu
pretekov na rok 2018, s odstupňovaním podľa obťažnosti pretekov a s podmienkou plnenia
príslušných častí pravidiel RK,
Pre preteky Pohár Interu ŠTK odporúča v jednom bloku obmedzený počet štartov disciplín na
2000m v závislosti od počtu pretekárov,
ŠTK si vyžiada stanovisko Seminára trénerov k návrhu nezaberať bodovanie za výsledky
v disciplínach Slovenského pohára zahraničnými pretekármi. (Tzn. napr. v prípade
umiestnenia najlepšieho slovenského pretekára na 4. mieste za tromi zahraničnými
pretekármi nezíska podľa súčasnej smernice 6 bodov, ale 10 bodov),
V rámci Baracudy nastaviť v súlade s pravidlami znemožnenie prihlasovania pretekára na
jedny preteky do lodnej kategórie kajak aj kanoe,
ŠTK odporúča pre zabezpečenie správnosti a presnosti zaznamenávania dojazdov do cieľa
zabezpečiť cieľový video systém Maritime v HD kvalite s možnosťou obsluhy na dvoch PC,

Zapísal: Boris Bergendi
Overil: Rastislav Rus

