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Titl.
Členovia STK SZV

Pozvánka na prvé zasadnutie Súťažno-technickej komisie SZV

Vážení členovia STK SZV,
dovoľte mi pozvať Vás na prvé zasadnutie STK SZV, ktoré sa uskutoční dňa 12.05.2017
v Trenčíne od 18.00 hod.. O 18.00 hod sa stretneme v Penzióne na Sihoti, Jiráskova 5, 911 01
Trenčín, a následne sa spoločne presunieme do priestorov konania zasadnutia.

Program prvého zasadnutia STK SZV
Príprava MSR starších žiakov/žiačok (aplikácia nových pravidiel, súťažný zápis).
Aktualizácia súťažného poriadku.
Tvorba rozhodcovského poriadku, povinnosti hlavného rozhodcu a rozhodcov.
Aktualizácia prestupového poriadku.
Evidovanie riadnych členov SZV, evidencia športovcov (tí, čo majú uhradené členské),
štruktúra a rozsah evidencie.
6. Tvorba súťažných rozpisov.
7. Rozpis súťaží na rok 2018. (Muži, Juniori, Prípravka.)
8. Príprava kalendára na rok 2018.
9. Evidencia rekordov SR.
10. Pravidlá vzpierania, ich preklad do slovenského jazyka a výklad.
11. Školenie nových rozhodcov a preškolenie súčasných.
12. Spustenie nového systému riadenia súťaží, softwarové a hardwarové vybavenie.
(PowerLIVE).
13. Rôzne.
14. Diskusia.
1.
2.
3.
4.
5.

S pozdravom
Tomáš Chovanec
predseda STK SZV

Zápis z rokovania Súťažno-technickej komisie Slovenského zväzu
vzpierania, konaného dňa 12.05.2017 v Trenčíne
Bod 1.
Členovia Súťažno-technickej komisie Slovenského zväzu vzpierania (ďalej len komisia) sa
zoznámili s novým súťažným zápisom, vedením v programe PowerLIVE. Oboznámili sa so
základnými funkciami. Členom komisie bolo vysvetlené, že program už automaticky preberá
nové pravidlá IWF. Bolo odsúhlasené, že MSR starších žiakov a dorastencov budeme robiť na
danom programe. Tiež bola komisia oboznámená s tým, že p. Tomáš Poles, tvorca toho systému
nám poskytol plnú verziu na testovanie bezplatne do 30.06.2017.
V bode 1 sa nevytvorilo žiadne uznesenie.
Bod 2.
Komisia konštatovala potrebu vytvorenia nového súťažného poriadku. Počas rokovania padlo
viacero návrhov, ktoré sme zapísali a komisia bude na nich pracovať.
Uznesenie č. 1.
Komisia ukladá vypracovanie Súťažného poriadku Slovenského zväzu vzpierania p. Ing.
Michalovi Ikrénimu do konca septembra 2017. Konečné znenie prerokuje komisia na svojom
zasadnutí s tým, že finálnu verziu dá na schválenie VV tak, aby bola platná od 01.01.2018.
Bod 3.
Komisia konštatovala potrebu vytvorenia rozhodcovského poriadku, povinnosti hlavného
rozhodcu a rozhodcov. Počas rokovania padlo viacero návrhov, ktoré sme zapísali a komisia
bude na nich pracovať.
Uznesenie č. 2
Komisia ukladá vypracovanie Rozhodcovského poriadku, povinnosti hlavného rozhodcu
a rozhodcov Slovenského zväzu vzpierania p. Ing. Michalovi Ikrénimu do konca septembra 2017.
Konečné znenie prerokuje komisia na svojom zasadnutí s tým, že finálnu verziu dá na schválenie
VV tak, aby bola platná od 01.01.2018.
Bod 4.
Komisia sa zhodla na aktualizovaní určitých článkov prestupového poriadku.
Uznesenie č. 3
Komisia ukladá aktualizovať Prestupový poriadok Slovenského zväzu vzpierania p. Ing.
Tomášovi Chovancovi do konca septembra 2017. Konečné znenie prerokuje komisia na svojom
zasadnutí s tým, že finálnu verziu dá na schválenie VV tak, aby bola platná od 01.01.2018.
Bod 5.
Uznesenie č. 4
Komisia schválila evidenciu riadnych členov SZV, športovcov a rozhodcov (tí, čo majú uhradené
členské), v štruktúre meno, priezvisko, klub, hosťovanie, dátum narodenia, číslo preukazu SZV,

získanú rozhodcovskú kvalifikáciu, a to pre potreby súťažného zápisu – vytvorenie databázy
aktívnych členov SZV, pričom pri jej tvorbe bude STK spolupracovať s GS SZV. Termín
november 2017.
Bod 6.
Uznesenie č. 5
Komisia schválila, že za tvorbu a vydávanie súťažných rozpisov a ich dodatkov bude zodpovedný
p. Tomáš Chovanec. V prípade, že ich Tomáš Chovanec z určitých dôvodov nebude schopný
tvoriť resp. vydávať, túto agendu preberajú ďalší členovia komisie v poradí p. Vladimír Hudec
a p. Michal Ikréni.
Bod 7.
Komisia prerokovala viaceré možnosti zmeny súťažného rozpisu na rok 2018 tak, aby
reflektovali na súčasný stav, ktorý je v slovenskom vzpieraní.
Uznesenie č. 6
Komisia navrhuje, aby od roku 2018 bola vytvorená kategória „U10 prípravka“, ktorá bude
začlenená do ligy mladších žiakov, ako aj MSR. Tým pádom sa ruší podmienka, že iba jeden
takýto, z domáceho oddielu môže dvíhať. Podmienka štartu je, že minimálna váha na činke je 6
(baby barbell) a pretekár bude dvíhať bez asistencie trénera. Podmienkou prijatia tohto návrhu
je súhlasné stanovisko Komisie mládeže Slovenského zväzu vzpierania.
Uznesenie č. 7
Komisia navrhuje, aby do roku 2018 bola zrušená Dlhodobá súťaž dorastencov (U16 a U17).
Navrhuje, aby bola vytvorená kategória Juniorov spoločne juniori aj juniorky (U16, U17, U18,
U19 a U20), bez možnosti štartu pretekára zaradeného do kategórie U15. Juniorkám by sa
počítal mužský sinclair. Podmienkou prijatia daného návrhu je súhlasné stanovisko Komisie
mládeže Slovenského zväzu vzpierania.
Uznesenie č. 8
Komisia navrhuje VV SZV na schválenie uvedené:
a) Aby mužskú ligu dvíhali výhradne len muži, a to vo formáte aký pretrváva (5+1).
b) Aby ženskú ligy dvíhali výhradne len ženy, a to vo formáte aký pretrváva (3+1), s tým, že
ženskú ligu môžu dvíhať ženy U16 a staršie.
c) Možnosť vytvoriť spoločné družstvo viacerých žien z iných klubov, za podmienky splnenia
nahlásenia hosťovania v zmysle prestupového poriadku, v ktorom bude uvedené
zapracované.
Uznesenie č. 9
Ukladá členom komisie vytvorenie nového formátu mužských líg tak, aby v auguste 2017 sme
mohli prvý návrh prezentovať VV SZV.
Bod 8.

Uznesenie č. 10
STK schvaľuje, že prvý návrh kalendára na rok 2018 predloží VV SZV, až po schválení nových
formátov súťaží, viď uznesenie č. 6, 7, a 8.
Bod 9.
Uznesenie č. 11
STK navrhuje VV SZV, aby Slovenské rekordy v kategóriách U15 a U17 boli sledované
a schválené výkonmi od 01.01.1998. T. j. od roku, kedy sa zmenili hmotnostné kategórie, ktoré
pretrvávajú do dnes.
Bod 10.
Uznesenie č. 12
STK navrhuje, aby VV SZV vyčlenil zo svojho rozpočtu SZV financie na preklad pravidiel do
slovenského jazyka.
Bod 11.
STK sa zhodla na potrebe uskutočnenia školenia a preškolenia rozhodcov. Školenie v spolupráci
s Komisiou vzdelávania SZV plánuje vykonať pred finále ligy žien v Dolnom Kubíne.
Školiteľom je navrhnutý p. Ján Štefánik, čo sa týka teórie a praxe a p. Tomáš Chovanec a p.
Štefan Korpa, čo sa týka vedenia súťaží v programe PowerLIVE. (ak VV schváli tento program).
V bode č. 11 nebolo vykonané uznesenie.
Bod 12.
Uznesenie č. 13
STK berie na vedomie správu ohľadom programu PowerLIVE na vedenie súťaže a navrhuje VV
SZV, aby dohodla podmienky na zakúpenie licencie k programu.
Bod 13 a 14.
V bode č. 13 a 14 nebolo vykonané uznesenie.
V rámci diskusie bolo prebraté:
Možnosť od roku 2018 dávať v rámci MSR mladších a starších žiakov vecné ceny (čokolády
všetkým, dresy, mikiny ... pre najúspešnejších).
Možnosť od roku 2018 zvýšiť príspevok na organizačné zabezpečenie klubom, ktoré organizujú
súťaže pod hlavičkou SZV.
Podľa aktuálnej potreby spojiť MSR dorastencov a juniorov od roku 2018.
Na základe prijatia návrhu koncepcie „Budovanie kádra rozhodcovského zboru SZV
a identifikácia vhodných funkcionárov“ komisia navrhuje, aby VV SZV nominoval Tomáša
Chovanca na pozíciu rozhodca – vedúci výpravy na V4 CUP U18, ktorý sa bude konať v Hornej
Suchej.
Ing. Tomáš Chovanec
predseda STK SZV

Ing. Michal Ikréni
člen STK SZV

Vladimír Hudec
člen STK SZV

