
 

 

Zápisnica č. 2/2016 

 

zo zasadnutia Technickej komisie, ktoré sa konalo 

17.06.2016 v Nitre 

 

Prítomní :  Wanda Stankovianska, Helena Zamborská, Katarína Kelschová, Martin 

Letenay, Zuzana Drnzíková 

 

Program: 

 

1. Kontrola uznesení  a úloh od VV               

2. ISU zmeny a ich aplikácia v SKrZ  

3. Príprava úprav smerníc - návrhy zmien TK v Súťažnom poriadku  

4. Prestupy a hosťovania                                             

5. Kalendár pretekov 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 

1. Kontrola uznesení  
1.1. TK vypracuje znenie Deklarácie člena-športovca SKrZ, ktorou: 

 Odsúhlasí a prijme znenie Etického kódexu 

 Odsúhlasí spracovanie jeho osobných údajov 

 Odsúhlasí poskytovanie kópie lekárskych záznamov osvedčujúcich spôsobilosť 

k aktívnemu športovaniu 

Z: KK, 31.7.2016 

1.2. Zavedenie Deklarácie do registračných tlačív. 

Z: KK, 31.7..2016 

 

2. ISU zmeny a ich aplikácia v SKrZ  

2.1. TK sa oboznámila so zmenami po kongrese ISU 

2.2. 2.2. TK pripraví preklad a úpravu dokumentov – tabuľky hodnôt, levely, GOE 

(Communication No.2000) platné v sezóne 2016/2017. 

2.3.  TK pripraví návrh náplní KP a VJ pre sezónu 2016/2017 na konzultáciu s TMK  na 

plánovanom spoločnom stretnutí 9.7.2016. 

  Z: ZD, 9.7.2016 

 

3. Príprava úprav smerníc - návrhy zmien TK v Súťažnom poriadku  
3.1.  TK prediskutovala poznatky a skúsenosti z uplnulej sezóny a do novej sezóny navrhuje 

nasledovné úpravy: 

 začiatok programu pretekového dňa najskôr o 7:00 

 koniec programu pretekového dňa najneskôr o 22:00 

 v programe preteku zaradiť 2 hodiny na rozloženie a 1 hodinu na zloženie techniky 

 max počet pretekárov v rozjazde nádejí upraviť na 8  

 max. počet pretekárov v rozjazde ml.žiactva v odôvodnených prípadoch po súhlase 

VrZ môže byť7 



 v prípadoch nadmerného počtu prihlásených pretekárov bude TK určovať poradie 

náhradníkov s ohľadom na: 

  počtu už absolvovaných pretekov jednotlivého pretekára 

  počtu pretekárov každého klubu v danej kategórii 

 max. počet štartov jednotlivca v jednej kategórii - 8  (s ohľadom na deti) 

 VJ u dvojprogramových kategórií v reverznom poradí výsledkov KP (nebude 

potrebné žrebovať) 

 u nepohárovej kategórie začiatočníci ujednotiť dĺžku VJ na 2 min +/- 10s a náplň ako 

nádeje 7-8 

 kategórie IK budú mať možnosť absolvovať len polovicu výkonnostného testu 

             

4. Prestupy a hosťovania                    

4.1. TK prejednala a k 30.6.2016 rozhodla o predložených žiadostiach o hosťovanie 

a prestupy – viď príloha. TK žiadateľom zašle rozhodnutie. 

Z: HZ, 5.7.2016 

UPOZORNENIE TK pre účastníkov prestupového konania: 

Termín úhrad výchovného podľa Prestupového poriadku je do 30.7.2016  

                          

5. Kalendár pretekov 

5.1. TK zaevidovala žiadosti o organizovanie pretekov SP v sezóne 2016/17.TK určila 

termíny konania výkonnostných testov a M-SR. TK pripraví prehľad- kalendár 

pretekov, testov a M-SR. Zverejní ho na portáli SKrZ a priebežne ho bude aktualzovať.  

Z: HZ, 9.7.2016 

 

6. Rôzne. 

6.1. TK žiada VV o zváženie a vyčlenenie fin. prostriedkov na záverečnú exhibíciu a 

vyhodnotenie víťazov SP 

 

7. Záver. 

 

Zapísala: Kelschová K 


