1

Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trénersko – metodická komisia
Zápisnica č. 2/2013
zo zasadnutia TMK, ktoré sa konalo e-mailovou
komunikáciou od 15.01. do 31.03.2013 medzi členmi TMK
Prítomní :

Program :

H.Tőcziková, Z.Drnzíková, M.Kuštárová
1/ Kontrola zápisu
2/ Návrh nominácie na MS 2013
3/ Vyhodnotenie ISU šampionátov ME, MSJ 2013
4/ Vyhodnotenie EYOWF-u 2013
5/ Plnenie smernice na sledovanie a hodnotenie pretekárov 2012 – 2013
k 31.03.2013
6/ Informácia a výsledky pretekárov na medzinárodných súťažiach v
zahraničí
7/Plánované vzdelávacie aktivity TMK na rok 2013
8/ Oponentúra 2013
9/Návrhy na úpravu a rozdelenie kategórie IK
10/ Rôzne

K bodu č. 1 – kontrola zápisu
Zápis TMK č.2/2011 – v plnení ostáva bod č. 12 / CD pre testy/
K bodu č. 2 – Návrh nominácie na MS 2013 London / Canada/
TMK vyhodnotila plnenie kritérií pre nomináciu na MS 2013
Na základe hodnotenia TMK predkladá návrh nominácie / príloha č.1/
K bodu č. 3 – Vyhodnotenie ISU šampionátov ME, MSJ, MS 2013
počet
umiestnenie celkové
celkové
Meno pretekára
Názov preteku štartujúcich KP / VJ
umiestnenie skóre
Simančíková Monika
ME
36
14/15
15
137,47
Testa F. – Csőlley L.
ME
25
19/16
17
114,62
Rajičová Nicole
MSJ
45
30 KP
30
X
Klepoch Marco
MSJ
37
36 KP
36
X
Simančíková Monika
MS
35
19/17
17
149,02
Testa F. – Csőlley L.
MS
29
26 OT
26
X
Najväčším úspechom MS je, že si M. Simančíková vybojovala účasť na ZOH 2014 v Soči.
K úspechu blahoželáme aj trénerovi p. Dvojnikovovi a celému realizačnému tímu.
K bodu č. 4 – Vyhodnotenie EYOWF-u 2013
Na základe požiadavky SOV spracoval p.Čuchran / rozhodca / hodnotiacu správu účastníkov
Eyowf-u 2013 za krasokorčuľovanie. / príloha č.2 /
Súčasťou materiálu pre SOV bolo spracovanie tabuľky účastníkov Eyowfov v období rokov
2003 – 2011. Tento materiál spracovala a odovzdala p.Tőcziková
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K bodu č. 5– Plnenie smernice na sledovanie a hodnotenie pretekárov 2012 - 2013
Za TMK sledovanie a plnenie kritérií k 31.03.2013 spracovala p.Drnzíková / príloha č. 3 a, 3 b/
K bodu č.6 – Informácia a výsledky pretekárov na medzinárodných súťažiach v zahraničí
TMK zhodnotilo výsledky pretekárov SR na medzinárodných súťažiach v zahraničí za obdobie
január – marec 2013. Všetkým pretekárom a ich trénerom gratulujeme a ďakujeme za ich vzornú
a úspešnú reprezentáciu.
Meno pretekára
Klepoch Marco
Rajičová Nicole
Kunová Alexandra
Fukas Simon
Veselovská Viktória
Neviská Soňa
Murcková Dominika
Snopeková Rebeka

počet
umiestnenie
Názov preteku
štartujúcich KP / VJ
Torun Cup - junior
6
4/4
Oberstdorf
34
3/3
Hague
25
17/19
Jesenica BN
3
1
Jesenica BNA2
26
16
Jesenica Cubs B
23
9
Viedeň - juniorka
24
10/10
Viedeň - AN
18
7/6

celkové
celkové
umiestnenie skóre
4
130,06
3
144,47
19
107,05
1
33,17
16
23,84
9
20,42
10
103,79
7
69,10

K bodu č. 7 – Plánované vzdelávacie aktivity TMK na rok 2013
Na základe plánu zasadania a plánu práce TMK na rok 2013, ako aj na základe požiadavky
MŠVaV SR spracovala TMK nasledovné aktivity na rok 2013.
1/ seminár trénerov na obnovu trénerskej kvalifikácie v čase medzinárodného preteku
M.O.N - Bratislava
2/ seminár trénerov na obnovu trénerskej kvalifikácie v čase medzinárodného preteku
JGP 2013 Košice
3/ školenie technických špecialistov /TŠ/ v spolupráci s TK aj školenie technických
kontrolórov /TC/
4/ školenie trénerov I. a II. trénerského stupňa
Všetky podklady k týmto aktivitám TMK budú po spracovaní uložené na web stránke Skrz
K bodu č.8 – Oponentúra 2013
TMK navrhuje Oponentúru 2013 na termín 12.04.2013. Pozvánku, výkonnostné listy pripraví
a rozpošle p.Tőcziková do 31.03.2013 všetkým reprezentantom, ich trénerom a predsedom
materských klubov.
K bodu č. 9 – Návrhy na úpravu a rozdelenie kategórie IK
Na základe požiadavky niektorých klubov a trénerov o úpravu kategorizácie IK od novej
sezóny 2013-2014 , TMK požiadala p.Bibianu Poliačkovú, aby spracovala a predložila návrh na
úpravu a doplnenie tejto kategórie kde by boli čiastočne zohľadnené aj kategórie, ktoré rieši ISU
/ príloha č.4/
Vyzývame kluby a trénerov, aby sa k tejto otázke vyjadrovali a aby svoje kontrétne písomné
pripomienky zasielali členom TMK do termínu 30.06.2013. Po tomto termíne budú materiály
spracované a predložené na schválenie.
K bodu č. 10 – Rôzne
a) TMK navrhuje a žiada VV aby schválil a zaslal na SOV žiadosti o návrhy na
vyznamenania SOV /termín odovzdania je do 20.02.2013/
1/ Výročné ocenenie zo SOV za rok 2012 pre Moniku Simančíkovú –
Cena Ondreja Nepelu / cena sa udeľuje mladému športovcovi do 23 rokov u ktorého
sa výrazne prejaví športová perspektíva/
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b)

c)

d)
e)
f)

g)

h)

2/ Vyznamenanie - pre trénera Vladimíra Dvojnikova – Plaketa SOV
/ sa udeľuje osobnostiam, ktoré svojou činnosťou významne prispievajú k rozvoju
olympizmu a športu/
TMK súhlasilo so žiadosťou TJ AKO Piešťany s účasťou pretekára J.Kršňáka na MSR v kategórii juniorov s úhradou podľa platného Súťažného poriadku SKrZ na
sezónu
2012- 2013
TMK súhlasilo zo žiadosťou trénera p.Dvojnikova s neúčasťou na MSJ s pretekárom
Klepochom z dôvodu prípravy s M. Simančíkovou na MS 2013. Pretekár bol pod
dohľadom nášho ďalšieho trénera p. I.Krokavca
TMK spracovalo a predložilo návrh na VV k výzvam MŠVaV SR
Z Európskej olympijskej solidarity bola účastníkom Eyowf-u 2013 M.Klepochovi
a B.Dobiášovej dodatočne pridelená finančná čiastka 180 eur
TMK žiada TK, aby skompletizovalo všetky nahrávky pretekov SP za sezónu
2012/2013 a odovzdalo ich na sekretariát Skrz, aby boli k dispozícii ako pracovný
materiál na semináre a školenia v roku 2013
ISU na seminári vo Frankfurte v lete 2013 organizuje školenie len na získanie
kvalifikácie " národný technický špecialista a národný technický kontrolór", všetko to
bude prebiehať na vlastné náklady. Záujemci, ktorí spĺňajú podmienky sa môžu
prihlásiť do termínu 10.04.2013 na e-mailovú adresu monika.kustarova@gmail.com
TMK predkladá návrh na udelenie vyznamenania pre trénerov z príležitosti ich
životného jubilea:
Dubanská Katarína Zvolen
13.09.1962
Búřilová Agnesa
Bratislava
04.01.1943
Komárová Ľudmila Prešov
23.01.1953
Takáčová Eva
Bratislava
08.03.1963

Zapísali členovia TMK

