Vladimir Hurban <vphurban@gmail.com>

doplnenie programu na zasadnutie predsedníctva
slz@archerysvk.sk <slz@archerysvk.sk>
To: predsednictvo@archerysvk.sk, kontrolor@archerysvk.sk

Sat, Jun 10, 2017 at 10:08 PM

Vážení členovia predsedníctva,
v mene predsedu SLZ Vás pozývam na 3.zasadnutie predsedníctva SLZ,
ktoré sa ukutoční dňa 11.6.2007 po súťaži v Liptovskom Mikuláši - cca o 15.00 hod.
Miesto bude upresnené.
Zároveň posielam Návrh programu :

sú tam aj veci, ktoré už bolo treba rozhodnúť alebo boli rozhodnuté, len je potrebné ich dať do zápisu. Ak máte
body na doplnenie, treba dodať na office@archerysvk.sk najneskôr do piatku 9.6.2017.
1. Vyhodnotenie halovej sezóny
· Slovenský pohár
· Slovenský pohár ﬁnále
· Majstrovstvá SR
2. a)Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2016
b)Slovenský pohár ﬁnále - vyúčtovanie LKB Bra slava
c )Stanovy , Návrh správy hl. kontrolóra športu
3. Dodatok súťažného poriadku – zmeny s ohľadom na zmenu súťažného poriadku na VZ
4. Smernice – zmeny s ohľadom na zmenu súťažného poriadku na VZ
5. CTM - plán (úloha z februára)
· Zaradenie športovcov
· Súhlasy so zaradením
· Zdravotné prehliadky
· Činnosť na najbližšie obdobie
6. Práca s trénermi
- Seminár trénerov 2 - zhodnotenie

- Seminár trénerov 3 - príprava
- Seminár usporiadateľov súťaží - príprava
- Školenie trénerov pre zvyšovanie kvaliﬁkácie
7. Výjazdy - správy
· AWC Shanghai OL ženy : A. Longová, D. Kraváček (tréner)
· IFAA WIAC
· EYC Marathon - Bendík
· EGP Legnica - M.Durný
· Dunajský pohár - V.Hurban
· EGP Rumunsko - V.Hurban -jun
8. Výjazdy - plánované
·

CEC Rakusko

·
·
·
·
·
·
·
·
·

CEC Chorvátsko
EGP Poreč
SP Berlin
Univerziáda
MS mládeže Argen na
ME 3D HDH IAA
ME Field IFAA
WBHC IFAA
MS 3D Francúzsko - Robion

9. Akademické majstrovstvá SR 2018 – Zvolen -ŠK Orlík - 8.2.2018
10. Súťaže 2017
· Technický delegá
· Správy
· Výsledkokvé lis ny, a súťažiaci mimo súťaž
11. Membery – nová verzia – testovanie
12. Príprava usmernenia a pravidiel pre poukazovanie príspevku na činnosť klubov/mládeže - spôsob poukazovania
(M.Durny) a vypočet sumy (F.Kundracik)
13. Športovec roka 2018 (info predseda )
14. HDH IAA - kongres 14 jula Rakusko (Hurban)
15. Preplatenie štartovného za umiestnenie na súťaži IFAA Majstrovstvá sveta v halovej lukostreľbe v Brasove v
Rumunsku- 4.miesto Vladimír Hurban jun.
16. Valné zhromaždenie SOV - (info predseda)
S pozdravom

Mgr.Alena Hurbanová
gen. sekretár SLZ
0903 475 887

