SLOVENSKÝ ZVÄZ VZPIERANIA
SLOVAK WEIGHTLIFTING FEDERATION
SÚŤAŽNO-TECHNICKÁ KOMISIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava
Titl.
Členovia STK SZV

Pozvánka na zasadnutie Súťažno-technickej komisie SZV

Vážení členovia STK SZV,
dovoľte mi pozvať Vás na zasadnutie STK SZV č. 1/2018, ktoré sa uskutoční dňa 25.05.2018
v Štúrove, Športová 5 od 15.00 hod.

Program zasadnutia STK SZV
Príprava MSR juniorov, junioriek a dorastencov 2018 (príprava haly, súťažný zápis).
Aktualizácia súťažného rozpisu na rok 2019.
Oponentúra súťažného poriadku SZV.
Oponentúra rozhodcovského poriadku SZV.
Pravidlá/kódex pre trénerov a zástupcov klubov počas súťaže.
Aktualizácia prestupového poriadku - lehoty, povinnosti oznamovateľov, zahraničných
pretekárov.
7. Organizácia a prideľovanie súťaží SZV.
8. Príprava kalendáru na rok 2019.
9. Štart zahraničných pretekárov v dlhodobých súťažiach SZV.
10. Evidencia rekordov SR sumarizácia, štatistika od roku 2017 do súčasnosti.
11. Rôzne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

S pozdravom
Tomáš Chovanec
predseda STK SZV

Zápis z rokovania Súťažno-technickej komisie Slovenského zväzu vzpierania
č. 1/2018, konaného dňa 25.05.2018 v Štúrove
Bod 1
Členovia Súťažno-technickej komisie Slovenského zväzu vzpierania (ďalej aj STK) berú na
vedomie stav prípravy MSR juniorov, junioriek a dorastencov 2018, ktoré predniesol riaditeľ
súťaže p. Vladimír Hudec, tiež berú na vedomie vykonané softwarové a hardvérové
zabezpečenie MSR, ktoré vykonali členovia STK, spolu s p. Radoslavom Hudecom a p. Ing.
Firstom pred súťažou.
Bod 2
Uznesenie č. 1.
STK bude vydávať minimálne limity na M-SR každej vekovej a hmotnostnej kategórie (okrem
mladších žiakov), momentálne sa čaká na rozhodnutie IWF o vytvorení nových VK, limity sa
budú zverejňovať v súťažnom rozpise na daný ročník.
Zodpovední: členovia STK SZV
Termín: do 01.01.2019
Uznesenie č. 2.
STK sa uzniesla, že preukazy člena SZV platné za obdobie rokov 2009 – 2016 nebudú od
01.01.2019 platné. Členovia SZV, ktorí na takých doposiaľ pretekali (platí to aj rozhodcov), si
budú musieť vybaviť od 01.01.2019 cez Sek. SZV nový členský preukaz. Cena nového preukazu
je 1,50 €/kus. Podobnosti o vydaní nového preukazov vykoná GS SZV.
Uznesenie č. 3.
STK odporúča VV SZV, aby svojim uznesením zrušil povinnosť potvrdenia zdravotnej
spôsobilosti pre pretekárov starších ako 18 rokov s účinnosťou od 01.01.2019. Povinnosť
potvrdenia zdravotnej spôsobilosti ostáva všetkým pretekárom do 18 roka života, talentovaným
pretekárom (poberajúci príspevky od SZV) a reprezentantom SR. Uvedené nám umožňuje zákon
NR SR č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 5 ods. 8 a tiež táto
požiadavka vzišla z členov SZV a je zachytená v návrhu nového Súťažného poriadku SZV.
Zodpovedný: predseda STK SZV
Termín: najbližší VV SZV
Uznesenie č. 4.
STK žiada komisiu mládeže, aby vypracovala a odôvodnila vypracovanie možných nových HK
s limitmi pre mladších a starších žiakov/žiačok, na roky 2019 – 2021. Uznesenie bude súvisieť s
uznesením č. 1. SZV nemusím prijať všetky HK kategórie (má ich byť 10), ktoré stanoví IWF.
Cieľom je možné operatívne spájanie jednotlivých HK tak, aby sa uskutočnil spravodlivý
a zaujímavejší boj o umiernenia a zamedzenie „tzv. medailovej migrácie“.
Zodpovedný: komisia mládeže
Termín: do 30.11.2018
Bod 3 a 4

Uznesenie č. 5.
STK berie na vedomie predložený Rozhodcovský a Súťažný poriadok. Predložené poriadky sa
upravia podľa pripomienok, ktoré vzišli na zasadnutí STK, následne sa dajú pripomienkovať
členom VV SZV. Termín vypracovania finálnej pracovnej verzie je do MSR mužov a žien, kde
sa uskutoční zasadnutie STK č. 2/2018. Termín účinnosti nových poriadkov je od 01.01.2019.
Bod 5
Uznesenie č. 6.
Berie na vedomie predložený „Kódex pre trénerov a zástupcov klubov počas súťaže“. Poveruje
Vladimíra Hudeca, aby ho do najbližšieho zasadnutia STK spracoval podľa pripomienok.
Termín účinnosti nových poriadkov je od 01.01.2019.
Zodpovedný: Vladimír Hudec
Termín: do najbližšieho zasadnutia STK
Bod 6
Uznesenie č.7.
STK odporúča schváliť VV SZV aktualizovaný prestupový poriadok.
Zodpovedný: predseda STK SZV
Termín: najbližší VV SZV
Bod 7
STK konštatuje, že sa zvýšil počet miest, kde sa organizujú a kde sa môžu organizovať
majstrovské súťaže SZV. Tiež členovia STK konštatujú, že z doterajšej praxe niektoré súťaže
nedosahujú požadovanú úroveň. Ide hlavne o súťaže, ktoré sa usporadúvajú vo veľmi malých
priestoroch. Do budúcna STK bude rozlišovať o akú súťaž ide, a či sú priestory adekvátne pre
danú úroveň súťaže. Dôležité je zdravie pretekárov, rozhodcov a komfort divákov.
Bod 8
STK konštatuje, že v roku 2018 sa vykonalo viacero zmien v kalendári súťaží SZV. Prvá zmena
bola z dôvodu dlhodobého nezáujmu zorganizovania 1. kola ligy mladších žiakov sk. západ a 1.
kola extraligy. Druhá zmena bola spôsobená zmenou súťažného kalendára IWF a EWF. STK sa
zaviazalo, že prvý návrh kalendára na rok 2019 predloží VV SZV, až po schválení nových
formátov HK a zverejnených termínov súťaží IWF a EWF.
Bod 9
Na zasadnutí padli viaceré návrhy ohľadom štartu zahraničného pretekára v dlhodobých
súťažiach. Konečný návrh STK zapísala do nového Súťažného poriadku, a je len na VV SZV, či
sa s ním stotožní alebo navrhne iný.
Bod 10
Berie na vedomie správu o evidencií rekordov SR za rok 2017.
Bod 11

1. STK odporúča VV SZV, aby delegovali rozhodcu 3. kvalifikačného stupňa p. Ing. Michala
Ikréniho na V4 mládeže do Maďarska, ak bude taká požiadavka od Maďarského zväzu
vzpierania.
2. STK konštatuje, aby pri väčších súťažiach (MSR, extraliga) bola povinnosť organizátora
zabezpečiť bufet minimálne pre rozhodcov.
3. STK poveruje predsedu STK, aby navrhol VV SZV na schválenie, možnosť vykonať
rozhodcom Ing. Michal Ikréni a Ing. Tomáš Chovanec skúšky na druhý kvalifikačný stupeň
medzinárodného rozhodcu vzpierania popri MSR mužov a žien.
4. Schvaľuje, že druhé zasadnutie STK v roku 2018 sa uskutoční dňa 12.10.2018 v Bobrove, deň
pred M-SR mužov a žien.

Zapísal:

Ing. Tomáš Chovanec

Overil:

Ing. Michal Ikréni – člen STK

Vladimír Hudec – člen STK

