STREDOSLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ
Tajovského 228/13, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zasadnutie VV SsAZ
Martin-Priekopa
15.10.2021
Prítomní:

Ján Gigac, Rastislav Hrbáček, Adam Pajunk, Alexander Čakloš, Milan Laurenčík,

Neprítomní:

Milutín Černák, Ivan Čillík, Matej Tabak, Roman Coma

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vyhodnotenie sezóny na dráhe - Gigac, Tabak, Coma
Finančná správa - výdaje, možnosti ďalšieho financovania – Hrbáček
Príprava školenia a seminárov rozhodcov - Čillík
Príprava seminára trénerov SsAZ - Gigac
Mládežnícka atletika SsAZ 2022 - Gigac - vyhodnotenie, návrhy disciplín a
súťaží 2022
Príprava senátu SsAZ - Gigac, Hrbáček
Rôzne.

Ad 1/

Ján Gigac zhodnotil ukončenú sezónu. Pozitívom bolo uskutočnenie všetkých plánovaných
pretekov.
V tomto roku nám chýba už len uskutočniť M-SsAZ v cezpoľnom behu v Hontianské
Moravce.

Ad 2/

Hospodár SsAZ predniesol čerpanie rozpočtu. Výpisy sú zasielané v kópii aj predsedovi SsAZ.
VV SsAZ navrhuje dokúpenie na rok 2022 poháre a tričká. Navrhuje sa zmena farby trička
(modrá).
Nákup vortex raketiek, pohárov a tričiek.

Ad 3/

Školenie rozhodcov by sa malo uskutočniť ešte v tomto roku a to pre južnú časť a pre
severnú časť.

Ad 4/

Seminár trénerov je plánovaný na termín zasadnutia Senátu SsAZ v dopoludňajších
hodinách max. 2 osoby za klub. Termín by mal byť druhá polovica novembra. Termín bude
oznámený spoločne s pozvánkou na Senát SsAZ.
Náplň seminára bude rozsah súťaží v SsAZ od roku 2022

Ad 5/

Mládežnícka atletika SsAZ 2022 - Gigac - vyhodnotenie, návrhy disciplín a súťaží 2022
Najmladšie žiactvo (10-11 roční - možnosť súťažiť aj pre 8-9 ročných) formou mítingov Satelity - napr Brezno spolu s Lučencom, Banskou Bystricou,..
Disciplíny 50m, 600m, diaľka z miesta odrazu a hod Vortexom. Všetci absolvujú všetky
disciplíny (viacboj) - 600m na záver.
Počet detí v družstve neobmedzený. Budú vyhlásení prví traja v disciplíne a do súťaže
družstiev bude obodovaných 20 pretekárov.
Mítingy tým pádom budú trvať max. 3 hodiny - možnosť usporiadať aj počas týždňa
popoludní.
Predpoklad 2-3 mítingy v priebehu mesiacov máj a jún.

Na jeseň M SsAZ jednotlivcov - disciplíny 60m, 150m, 600m, 1000m, diaľka z miesta odrazu,
hod Vortexom, 4x60m - účasť nie mladší ako 8 roční.
Mladšie žiactvo 12-13 roční (nie mladší ako10 roční) - súťaže družstiev v skupinách Juh a
Sever(2 - 3 kolá) - na jeseň finále.
Disciplíny 60m, 150m, 600m, 1500m, 60m pr., diaľka, výška, guľa (chlapci 3kg, dievčatá
2kg), hod Vortexom, 4x60m.
Na jeseň finále.
Viacboj - súťaž jednotlivcov druhá polovica júna.
Na jeseň M SsAZ jednotlivcov spolu s najmladším žiactvom - disciplíny ako v súťaží
družstiev.
Ad 6/

Senát SsAZ sa uskutoční predbežne v druhej polovici novembra (27.11.). Súčasťou bude
voľba predsedu DR a dvoch členov DR. Príprava volieb bude zhodná, ako bola na volebnom
senáte.

Ad 7/

Hrbáček
Pajunk

Gigac
Čakloš

- M-SsAZ ml.žci a najm. Žci
15.-16.1.2022
- M-SsAZ ostatné
12.2.2022
- Hľadať sponzorov pre SsAZ
- Pajunk bude spolupracovať na propagácii SsAZ s Matejom Tabakom
- Požičiavanie náradia počas súťaží
- Generálka na EYOF M-SR dorastu
- Poďakoval za spoluprácu ako predseda DR SsAZ

Zapísal: Rastislav Hrbáček

