Návrhy KK Žilina k predloženým návrhom smerníc SKrZ
Zlúčenie kat. Ml. žiactvo B, St. žiactvo B, aby sa aj pre chlapcov v týchto kategóriách vytvorila
konkurencia (na pretekoch v sezóne 2019/2020) bol ml. žiak B zväčsa sám.
Nakoľko v hobby korčuľovaní a adult nie je problém keď jazdia chlapci aj dievčatá spolu.
Návrh 1
Spojiť mladší žiaci B spolu s mladšie žiačky B
Starší žiaci B spolu so st. žiačky B

Pripomienka k návrhu ekonomickej smernice:
Navrhovaná zmena v ekonomickej smernice je návrh na zvýšenie mzdy skoro o 50 percent/pri 80
pretekároch pôvodne mzda 60 Eur, teraz navrhovaná mzda 110 Eur.
Nakoľko je rozdiel v rozhodovaní v dĺžke rozhodovania, ale aj v náročnosti u seniorov/juniorov/st.
žiactva a hviezdičiek, hobby korčuľovaní, navrhujem to zakomponovať aj v odmeňovaní.
Rozdiel v rozhodovaní čistý čas jazdy:
20 juniorov VJ ,20 st. žiakov VJ, 20 ml. žiakov. Spolu: minimálne 190 min čistého času jazdy
20 hviezdičiek, 40 hobby korčuliarov. Spolu: 106 minút čistého času jazdy
Návrh2:
Hviezdičky počítať iba ako 0,5 osoby
Hobby a kategórie do 2 min +- 10 s jazda) počítať ako 0,75 osoby
Do 60 pretekárov 80 eur/deň + 1,5 Eur za každú ďalšiu odrozhodovanú osobu
V prípade prekážky na strane rozhodcu/tech. špecialistu je možná odmena 1,5
Eur/osoba /napr. príde iba vypomôcť iba s 1 kategóriou.
Návrh 3:
Na základe skúseností aj všetkých navrhovaných odmien rozhodcom je navrhovaná odmena pre
testovaciu komisiu nižšia ako priemerne dostane rozhodca na deň na pretekoch.
Preto navrhujem úpravu pre mzdy pre testovaciu komisiu:
80 Eur/deň do 8 hod a 120 Eur pri trvaní testov nad 8 hod/deň.
Odporúčenie pre VV:
Veľmi oceňujem snahu VV o opätovné zavedenie ocenenia víťazov MS SR. Budem veľmi rada,
ak do budúcna VV prijme jasnejšie pravidlá odmeňovania, prípadne odmenu rozdeliť 50 percent
za MS SR a 50 percent za prvé tri miesta v SP.
Odmena pre víťazov MS SR - riadne vopred schválená a dohodnutá /odstupňovaná od kategórie
a umiestnenia. Sústredenia boli síce z dôvodu covid zrušené, avšak už predtým bolo avizované, že
deti z kategórii N7, N8, N9 na sústredenia nepôjdu, dostanú finančnú kompenzáciu.

