
 

 

Zápisnica č. 7/2021 
zo zasadnutia ŠTK SK SHV dňa 21. 10. 2021 

Prítomní: Martin Bielik, Boris Bergendi, Juraj Záborský 

Ospravedlnení: Rastislav Rus, Vladimír Mrva 

Program rokovania: 

1.   Kalendár pretekov na rok 2022 

2.   Doplnky pravidiel rýchlostnej kanoistiky 2021-2024 na rok 2022 

3.   Prestup Moťovská Alexandra (z VIN do UKB) 

4.   Žiadosť KRK Šaľa o prerokovanie incidentu z Pohára Slávie 

5.   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 pretekov na rok 2022 

Boris Bergendi predložil návrh kalendára na nadchádzajúcu sezónu (Príloha 1), o ktorom členovia 

ŠTK diskutovali a zhodli sa na nasledujúcich zmenách: 

• V návrhu chýbali preteky Rudno Cup, ktoré boli doplnené 

• Termín M SR maratón sa po konzultácií s RT maratónu (Mariánom Lachkovičom) posunul 

na jeseň. 

• Sekretariát požiada RTJ (Mariána Tesárika) o návrh termínu KP juniori 

• Sekretariát požiada o schválenia termínu pretekov pre rok 2022 od usporiadateľov 

jednotlivých pretekov s termínom na vyjadrenie do 15. 11. 2021 

2. Doplnky pravidiel rýchlostnej kanoistiky 2021-2024 na rok 2022 

Členovia ŠTK diskutovali o pravidlách RK (Príloha 2) a zhodli sa na nasledujúcich zmenách: 

• Zmena tratí pre M SR maratón (pravidlo 1.12 a súvisiace) - na žiadosť RT maratónu 

(Mariána Lachkoviča) boli dĺžky tratí na M SR maratón zosúladené s dĺžkami tratí na MS 

v maratóne 

• Najmenší počet štartujúcich (pravidlo 1.15) - spájanie disciplín pri menej ako 3 

prihlásených lodiach bolo umožnené aj na majstrovských pretekoch 

• Cudzia pomoc (pravidlo 3.9) - pridaný zákaz sprevádzania pretekára a takisto sa za cudziu 

pomoc považuje aj jazda pozdĺž trate na úrovni štartového poľa 



 

 

Členovia ŠTK sa takisto zhodli na potrebe prehodnotiť pravidlo o kompenzácii prestupu pretekára 

medzi oddielmi/klubmi (registračný poriadok 2.1.2). ŠTK vypracuje návrh zmeny, ktorý bude 

prednesený na seminári trénerov. 

3. Prestup Moťovská Alexandra (z VIN do UKB) 

Sekretariát požiada klub UKB o vyjadrenie sa k tomuto prestupu. Na základe tohto vyjadrenia ŠTK 

rozhodne o tomto prestupe na nasledujúcom zasadnutí. 

4. Žiadosť KRK Šaľa o prerokovanie incidentu z Pohára Slávie 

Členovia ŠTK diskutovali o incidente z Pohára Slávie za účasti hlavného rozhodcu pretekov 

(Miroslava Malatinca) a zhodnotili že diskvalifikácia pretekára nebola v súlade s platnými 

pravidlami RK. Členovia ŠTK sa takisto zhodli na potrebe sprísnenia pravidla o cudzej pomoci (3.9) 

na základe viacerých problémov počas uplynulej sezóny. 

5. Rôzne 

Seminár rozhodcov - je plánovaný na prelome Novembra/Decembra podľa aktuálnej pandemickej 

situácie. 

Školenie rozhodcov - plánované na jar 2022, predbežne 23. Apríla 2022 pre teoretickú časť a 7. - 

8. Mája 2022 (v rámci I. KP seniori) pre praktickú časť. Sekretariát preverí záujem v kluboch o toto 

školenie a dátum konania bude upresnený. 

Zapísal:  Martin Bielik 

Kontroloval:  Členovia ŠTK 


