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Zdravím,
blíži sa termín plánovaného predsedníctva, informácie o čase a mieste Vám pošle generálny sekretár, za mňa
program a spracované jednotlivé body
1.
2.

Kontrola úloh - (A. Hurbanová)
CEC AUT / preplácanie spoluúčasti
Bolo už schválene e-mailom, treba dať do zápisnice: Všetci účastníci s limitom C a lepším na náklady SLZ.
3. CEC CRO / preplácanie spoluúčasti
Mládež to mala ako výjazd CTM, pre dospelých, ktorí sa zúčastnili, navrhujem rovnako ako pre CEC AUT.
4. MSR termíny, technický delegáti, scoring
Potrebné dať to zápisu zmenu termínov, ktoré už boli schválené e-mailom, v prílohe sú rozpisy jednotlivých
podujatí, s ohľadom na zmenu formátov navrhujem zvýšenie štartovného pre MSR dospelých na 18 EUR,
a MSR mládeže na 10 Eur.
5. WBHC IFAA / preplatenie štartovného Dušan Binder
Dušan Binder na WBHC splnil podmienky pre preplatenie štartovného, 2. miesto z viac ako 150 strelcov.
6. EC 3D HDH IAA / preplatenie štartovného Binderová, Darázs, Kúdela ?
Na ME 3D splnili T. Binderová a L. Darázs podmienky pre preplatenie štartovného, 4. a 3. miesto z 17
respektíve 27 súťažiacich. Navrhujem preplatiť štartovné aj J. Kúdelovi 2. miesto z 21 strelcov, napriek tomu,
že strieľal v kategórii veteránov, ktorú štandardne nepreplácame. Celkovo zatiaľ náklady po 2 podujatiach z
3, nedosahujú ani 20 percent plánovaného rozpočtu.
7. Voľba zástupcu športovcov / smernica
Opäť sa blížia MSR a mali by sme zrealizovať voľbu zástupcu športovcov do predsedníctva. V prílohe
nájdete upravenú smernicu, ako základ bola použitá schválená smernica z roku 2016.
8. Športová diplomacia - program SOV
Napriek pôvodnému záujmu viacerých osôb, do termínu na študijný program zaslal prihlášku iba jeden člen
SLZ. Prihlášku a životopis nájdete v prílohe. Prihláška bola zaslaná na SOV.
9. Spoločné tréningy CTM
Na základe feedbacku od strelcov po EYC Poreč a zrušenia plánovaného sústredenie CTM v termíne MSR
v terčovej lukostreľbe dospelých som navrhol spustenie programu spoločných tréningov strelcov CTM.
Tréningy by mali byť doplnok k sústredeniam CTM. Na rozdiel od týchto by mali mať voľnejší program, ktorí
si definujú strelci a ich tréneri.
Základné ciele:
pravidelný intenzívny tréning – minimálne 2x3 hodiny
výmena skúseností strelcov
výmena a konzultácie medzi trénermi
spoločná práca trénerov pri poznávaní strelcov
podporiť vytvorenie skupín strelcov a trénerov, ktoré budú spolupracovať
Prvé tréningy by som asi realizoval spoločne pre všetkých členov CTM, a možno časom rozdelil na menšie
skupinky po zapojení trénerov.
V prílohe nájdete dokument s prehľadom akcií, ktoré boli zamerané na podporu mládeže a účasť na nich.
10. Argentína MS
Do deadline sme dostali jednou žiadosť o účasť MS – Ondrej Francú. Odhad nákladov na 1 osobu je cca
2300 Eur, je potrebné zvážiť aké máme očakávania a ciele pri obsadzovaní tohto výjazdu a zhodnotiť možné
prínosy.
Po termíne sa dodatočne prihlásil M. Kobza (až po strelení A limitu v LM) a B. Baláž.

-V. Hurban
http://www.archerysvk.org
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