Zápisnica č. 2/2021
zo zasadnutia ŠTK SK SHV dňa 11. 3. 2021
(Rokovanie prebehlo formou videokonferencie)

Prítomní: Martin Bielik, Rastislav Rus, Boris Bergendi, Juraj Záborský
Ospravedlnení: Vladimír Mrva
Program rokovania:
1. Kalendár 2021 (určenie usporiadateľa M SR dlhé trate)
2. Pravidlá rýchlostnej kanoistiky 2021-2024
3. Počty rozhodcov na jednotlivé preteky v roku 2021
4. Smernice pre SP a LsK 2021
5. Usmernenie pre Príspevok na preteky 2021
6. Usmernenie pre Organizáciu elektronickej porady 2021
7. Usmernenie pre Zväzovú časomieru na pretekoch 2021
8. Usmernenie pre Rozhodcov
9. Schválenie rozpisov pretekov na rok 2021
10. Menovanie zástupcov ŠTK na majstrovské preteky
11. Rôzne
Materiály na prerokovanie sú uložené v cloude s prístupom pre členov ŠTK. Tieto si pred zasadnutím mohli
naštudovať.
Schválené materiály budú zverejnené na internetovej stránke zväzu (canoe.sk) v časti ŠTK SHV.
1. Kalendár 2021 (určenie usporiadateľa M SR dlhé trate)
Tento bod bol odložený na ďalšie zasadnutie a Boris Bergendi bol poverený preveriť záujem
klubov o organizáciu pretekov M SR dlhé trate.
2. Pravidlá rýchlostnej kanoistiky 2021-2024
ŠTK vypracovala novú verziu pravidiel na roky 2021-2024. Pravidlá budú zverejnené na
internetovej stránke zväzu (canoe.sk).
3. Počty rozhodcov na jednotlivé preteky v roku 2021
Členovia ŠTK diskutovali o počtoch rozhodcov na pretekoch v roku 2021. Oproti predošlej sezóne
nedošlo k žiadnym zmenám v počtoch rozhodcov na jednotlivé preteky. Predseda komisie
rozhodcov zabezpečí nomináciu prihlásených rozhodcov na jednotlivé preteky. Nominácie budú
zverejnené na internetovej stránke zväzu (canoe.sk).

4. Smernice pre SP a LsK 2021
ŠTK schválilo smernicu pre Slovenský pohár 2021 a Leto s kajakom 2021. Tieto smernice budú
predložené na najbližšom zasadnutí Výkonného výboru SK SHV na schválenie.
5. Usmernenie pre Príspevok na preteky 2021
ŠTK sa po diskusii uzniesla na znení Usmernenia pre Príspevok na preteky pre rok 2021.
6. Usmernenie pre Organizáciu elektronickej porady 2021
ŠTK sa po diskusii uzniesla na znení Usmernenia pre Organizáciu elektronickej porady pre rok
2021.
7. Usmernenie pre Zväzovú časomieru na pretekoch 2021
ŠTK sa po diskusii uzniesla na znení Usmernenia pre Zväzovú časomieru na pretekoch pre rok
2021.
8. Usmernenie pre Rozhodcov
Členovia ŠTK diskutovali o návrhu športového riaditeľa SK SHV (Filipa Petrlu) na “Rozhodcovský
manuál” pre kvalifikačné podujatia seniorov na krátke trate. ŠTK sa po diskusii a malých úpravách
uzniesla na znení usmernenia pre Rozhodcov.
9. Schválenie rozpisov pretekov na rok 2021
ŠTK schválila rozpisy pretekov na rok 2021. Rozpisy sú zverejnené na internetovej stránke zväzu
(canoe.sk).
10. Menovanie zástupcov ŠTK na majstrovské preteky
Členovia ŠTK nominovali spomedzi seba zástupcov na majstrovské preteky:
●
M SR maratón - Rastislav Rus
●
M SR DT - Boris Bergendi
●
M SR KT - Vladimír Mrva
11. Rôzne
Členovia ŠTK sa v rámci rôzneho uzniesli na nasledovnom:
- Návrh na zakúpenie oblečenia pre rozhodcov,
- Návrh na zabezpečenie tabletov pre štartéra a HR,
- Na jeseň 2021 zorganizovať školenie nových rozhodcov.

Zapísal: Martin Bielik
Overili: Členovia ŠTK

