Zápisnica č. 5/2019
zo zasadnutia ŠTK SK SHV dňa 17.10. 2019
Prítomní: Martin Bielik, Rastislav Rus, Boris Bergendi, Juraj Záborský
Ospravedlnený: Vladimír Mrva
Program rokovania:
1. Kalendár 2020
2. Mini-canoe - dĺžka
3. Lekárska prehliadka dospelí
4. Prestup Roder Filip (z PIE do TTS)
5. Krpec cup - čestné prehlásenie zákonného zástupcu
6. Smernice SP 2020
7. Rôzne

1. Boris Bergendi predložil návrh kalendára na rok 2020. Členovia ŠTK po diskusii a popísaní
jednotlivých podujatí nemali výhrady k navrhovaným termínom majstrovstiev Slovenska, ani ku
klubovým podujatiam. Termíny klubových podujatí sa zašlú na schválenie organizátorom.
2. Martin Bielik predložil návrh Jany Bobkovej spomenutý na VZ Slovenskej kanoistiky SHV, tiež
predložil analýzu minikanoí súčasných výrobcov. Členovia ŠTK sa uzniesli na upravení dĺžky
minikanoe na 470cm. Úpravu v rámci pravidiel vykoná Martin Bielik.
3. Členovia ŠTK sa po diskusii uzniesli na zrušení čestných prehlásení o zdravotnom stave
predkladaných pred pretekmi pre seniorov a veteránov. Všetky vekové kategórie budú mať
povinnosť predložiť doklad o lekárskej prehliadke pri registrácií v systéme Baracuda. Úpravu
v rámci pravidiel vykoná Martin Bielik.
4. Na základe vyjadrenia matky Filipa Rodera, ktorej súd vložil menovaného do opatery zamietla
ŠTK žiadosť o prestup z KK Piešťany do TTS Trenčín.
5. Rastislav Rus a Martin Bielik predložili formulár „ČESTNÉ PREHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
O ŠTARTE JEHO/JEJ DIEŤAŤA NA VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO“ pre štarty neregistrovaných
pretekárov na pretekoch v kalendári Slovenskej kanoistiky SHV. ŠTK takisto odporúča umožniť
štart v neregistrovaných iba 7 a 8 ročným.
6. Boris Bergendi predložil návrh smernice pre Slovenský pohár pre rok 2020. Členovia po diskusii
a úprave sa uzniesli na jeho rozsahu podľa prílohy. Pre potvrdenie platnosti sa čaká na
vyjadrenie niektorých organizátorov k termínom pretekov a k organizovaným disciplínam.

7. Členovia v rámci rôzneho sa uzniesli na nasledovnom:
-

-

-

Martin Bielik navrhne do nasledujúceho zasadnutia implementáciu vhodných zmien
medzinárodných pravidiel do pravidiel Slovenskej kanoistiky, ako aj nových postupových
kľúčov,
Súčasťou nových postupových kľúčov budú aj kľúče pre finále B, ktoré ŠTK odporúča použiť
organizátorom pri počte rozjázd 3 a viac. ŠTK ponecháva na uvážení organizátora, či finále B
vypíše alebo nie.
Filip Petrla na vlastnú žiadosť dodá návrh manuálu pre štartového rozhodcu na Zemníku,
Členovia komisie diskutovali o zmene štartovného povelu, uzavrú na nasledujúcom
zasadnutí,
Na uskutočnení školenia nových rozhodcov na jar 2020, ale so žiadosťou na sekretariát určiť
termín v dohľadnej dobe a zverejniť ho ešte v jesenných mesiacoch,
Návrhu pre VV SHV nákup dvoch notebookov pre maritime a časomieru.
Poverili predsedu rozhodcov Juraja Záborského o zabezpečení vybraných rozhodcov na
kvalifikačné, majstrovské preteky a medzinárodnú regatu 2020,

Zapísal: Boris Bergendi
Overil: Martin Bielik

