Zápisnica zo zasadnutia sekcie ŠGŽ
konanej dňa 8.2.2019 v Poprade
prítomní členovia:

p. Kútik, p. Krekáňová, p. Bullová, p. Lehotová, p. Luptáková, p. Korpová p. Cerovská

prítomní prizvaní:

p. Barutová (Se SGF)

Navrhovaný program:
1. Privítanie členov Sekcie žien
2. Schválenie upravených dokumentov na rok 2019
3. Seminár 2019 – upresnenie
4. Rozpočet 2019
5. Nominácie
6. Rôzne
7. Uznesenie
8. Záver
Bod č. 1: Privítanie členov Sekcie žien
Stanislav Kútik ako predseda Sekcie žien na úvod privítal všetkých prítomných.
Bod č. 2: Schválenie upravených dokumentov na rok 2019
P. Kútik oboznámil prítomných so zmenami v reprezentačných úsekov.
Bola urobená úprava reprezentačných úsekov ŠG ženy v súlade so štatútom. RGCTM bolo odlúčené z úsekov reprezentácie.
V súčasnosti máme: úsek žiačok, vo veku 10-13 rokov, ďalej úsek junioriek, vo veku 14-15 rokov a úsek senioriek, vo veku 16
a viac rokov.
KLASIFIKÁCIA - aktualizovaná a schválená tvorí prílohu zápisu
Návrh úpravy:
- urobiť zmeny vo výkonnostných triedach starších žiačok
Hlasovanie o návrhu:
- Počet členov za:
- Počet členov proti:
- Počet členov, kt. sa zdržali:

7
0
0

Návrh bol schválený

TERMÍNOVÁ LISTINA - aktualizovaná a schválená tvorí prílohu zápisu
Návrh úpravy:
- BBGD v Banskej Bystrici sa budú konať miesto plánovaného termínu 12.5.2019 v sobotu 11.5.2019
Hlasovanie o návrhu:
- Počet členov za:
- Počet členov proti:
- Počet členov, kt. sa zdržali:

7
0
0

Návrh bol schválený

Bod č. 3: Seminár - upresnenie
P. Kútik:
-

prešiel s prítomnými program semináru,
vysvetlil plánované zmeny vo vzdelávaní rozhodkýň a trénerov,
účastníkom sa rozdajú dotazníky, ktoré v nedeľu odovzdajú vyplnené,
prednášky budú prebiehať v jedálni a praktické ukážky v telocvični.

Bod č. 4: Rozpočet 2019
P. Kútik informoval:
- Rozpočet bude tento rok o 25 % vyšší ako minulý rok
- výkonný výbor schválil 2 nových RGCTM trénerov – druhých trénerov RGCTM v už existujúcich RGCTM:
Stanislava Kútika a Zuzanu Ostrihoňovú
- Ďalší tréneri budú riešení formou odmien
Úloha:
- Všetci tréneri pošlú p. Kútikovi číslo a typ mozolníkov svojich dievčat zaradených do reprezentačných úsekov
zodpovední:
termín:

všetci tréneri
ihneď

Bod č. 5: Nominácie
ME / Szczecin, POL

ELEK MATOLAY

ZELENA JAMA OPEN

v pondelok 11.2.2019 sa dorieši konečná nominácia
2 modely nominácie:
1. MODEL – ak nepôjde Mokošová, tak pôjdu 2 pretekárky (Bunce, Pýchová), 1 rozhodkyňa
(Cerovská) a 2 tréneri (Krekáňová, Kútik)
2. MODEL – ak pôjde Mokošová, tak pôjdu 3 pretekárky (Mokošová, Bunce, Pýchová), 2
rozhodkyne (Cerovská, Kremnická) a 2 tréneri (Krekáňová, Zvalo)
ako pretekárka nenastúpi Hrušková
Zmena v rozhodkyniach: pôjdu Kotuličová a Korpová
Vyriešená doprava: osobné auto z DT a mikrobus z BA
k pretekárkam sa pridá Galátová
Ako rozhodkyňa nepôjde len Strmenská ale Stremenská a Kotuličová

Hlasovanie o návrhu:
- Počet členov za:
- Počet členov proti:
- Počet členov, kt. sa zdržali:

7
0
0

Návrh bol schválený

Bod č. 6: Rôzne
Termín nasledujúceho zasadnutia Sekcie žien:

Zapísala: Lenka Lehotová
Skontroloval: Stanislav Kútik

5.4.2019 v Detve

Trnava, 11.2.2019

