Zápisnica č. 1/2020
zo zasadnutia ŠTK SK SHV dňa 14.1. 2020

Prítomní: Martin Bielik, Rastislav Rus, , Boris Bergendi, Juraj Záborský, Vladimír Mrva
Program rokovania:
1. Plán práce ŠTK na rok 2020
2. Kalendár 2020 (M SR dlhé trate)
3. Postupové kľúče 2020
4. Doplnky pravidiel kanoistiky 2017-2020 pre rok 2020
5. Rozpis pretekov M SR v ťahaní na trenažéri 2020
6. Počty rozhodcov na jednotlivé preteky v roku 2020
7. Smernice pre SP LsK 2020
8. Usmernenie pre Príspevok na preteky 2020
9. Usmernenie pre Organizáciu elektronickej porady 2020
10. Usmernenie pre Rozhodcov
11. Prestup Kalaber Artur (z VIN do ŠKP)
12. Rôzne
Materiály k prejednávaniu sú uložené na cloude s prístupom členov ŠTK, ktoré si pred zasadnutím mohli
naštudovať.
Všetky schválené materiály sú k nahliadnutiu na canoe.sk, v časti ŠTK SHV.
1. Plán práce na rok 2020. Po diskusii schválený jednohlasne.
2. Kalendár 2020. ŠTK prejednalo stiahnutie žiadosti klubu KK Piešťany k organizovaniu MSR-DT.
Tým členovia schválili jediného žiadateľa – KRK Nováky, ako aj kompletný kalendár pre sezónu
2020. Kalendár je zverejnený na webe canoe.sk a bude ho schvaľovať nasledujúci Výkonný výbor
SK SHV. Prípadné zmeny budú do kalendára zapracované.
3. Martin Bielik pripravil postupové kľúče pre krátke trate, pričom vychádzal z medzinárodných
pravidiel ICF. Po krátkej diskusii ŠTK zmenu kľúčov schválila. Sekretariát zašle zmenu na všetkých
prevádzkovateľov časomiery.
4. Doplnky pravidiel RK:
- Na základe výstupu zo seminára trénerov v decembri, ŠTK diskutovala o zmene štartovného
povelu. Povel „Štart do 5 sekúnd - Vpred“ sa mení na „Pripravení - Vpred“. Na kvalifikačných
pretekoch a Medzinárodnej regate sa bude používať štartovací povel používaný podľa
pravidiel ICF.
- Na základe žiadosti občianského združenia Športová rodina pre všetkých (v rôznom) sa
menia pravidlá vo svojich častiach pre zabezpečenie pretekov mini K4 pre 11-12 ročných.
- Dopĺňa sa poplatok za dohlášku po skončení porady (doteraz sa nebolo možné po porade
dohlásiť) vo výške 20,- € za pretekára a disciplínu.
5. ŠTK schválila rozpis pretekov M-SR v ťahaní na trenažéroch. Rozpis je zverejnený na canoe.sk.

6. Členovia ŠTK diskutovali o počtoch rozhodcov na pretekoch. Oproti predošlej sezóne sa zvýši
počet rozhodcov na krátkych tratiach pre skvalitnenie analýzy dojazdu disciplín. Na
najvyťaženejších pretekoch (M-SR, KT a Medzinárodná regata) bude nominovaný jeden rozhodca
navyše na striedanie.
7. ŠTK schválilo smernicu pre Slovenský pohár 2020. V rámci smernice sa po upresnení s KK AŠK
Inter upresnili disciplíny pre Pohár Interu na 200m a 1000m. Smernica SP 2020 bude predložená
na najbližšom zasadnutí Výkonného výboru SK SHV. V rámci tohto bodu sa ŠTK vyjadrila
k žiadosti TJ Dunaj Štúrovo o zaradenie Jungovho memoriálu do SP zamietavo, z dôvodu
každoročnej obmeny jedných pretekov v rámci SP. Jungov memoriál bol zaradený predošlú
sezónu, tento rok je zaradený Pohár Interu.
- V rámci Smernice pre Leto s kajakom sa ŠTK uznieslo na základe Uznesenia Valného
zhromaždenia SK SHV – požiadavky Miroslava Haviara, na zmene súm pre aktuálne získaných
pretekárov so sumou pridelenou za pretekárov získaných predošlý rok. Smernica bude
predložená na VV SK SHV.
8. ŠTK sa po diskusii uzniesla na znení usmernenia Príspevku na preteky. Boli vymazané povinnosti
organizátora za úlohy časomiery, ktoré od tejto sezóny preberá zväz. Bola doplnená úloha
vyúčtovania do daného termínu. Smernica bude predložená na VV SK SHV.
9. ŠTK sa po diskusii uzniesla na znení usmernenia pre elektronickú poradu.
10. ŠTK vypracuje skupinu rozhodcov na štarte, ktorí absolvujú odborné školenie. Títo rozhodcovia
budú nominovaní na majstrovské a kvalifikačné preteky.
11. ŠTK prejednávala prestup Artura Kalabera z KRK Vinohrady do ŠKP Bratislava. S prestupom
nesúhlasil materský klub, resp. iba v prípade zaplatenia výchovného. Po prečítaní stanovísk
oboch strán a právneho zástupcu pretekára ŠTK prestup odsúhlasila bez nároku na výchovné.
Body v SP za nasledujúce dva roky sa pripíšu klubu KRK Vinohrady podľa dotačných pravidiel SK
SHV.
12. Členovia v rámci rôzneho sa uzniesli na nasledovnom:
- Martin Bielik zabezpečí v propozíciách každých pretekov v systéme Baracuda prednastavenie
časomiery na zväzovú,
- V mesiaci marec zorganizovať školenie nových rozhodcov,
- Na úprave odmien pre rozhodcov za deň pretekov: Hlavný rozhodca 40,-€, rozhodca II.triedy
35,- €, rozhodca I. triedy 30,- €,
- ŠTK prejednávala žiadosť o.z. Športová rodina pre všetkých o zaradenie disciplín do pravidiel
RK pre preteky 11-12 ročných na mini K4. Spomenuté o.z. zabezpečí lode a ich prepravu na
preteky.
- Martin Bielik zabezpečí možnosť prihlasovania pretekárov na M-SR, trenažér cez systém
Baracuda.

Zapísal: Boris Bergendi
Overili: členovia ŠTK

