Zápisnica zo zasadnutia SZTPŠ / ŠTK – boccia, zo dňa 27.11.2015
Prítomní:
Predseda: Pavel Král
Členovia: Martin Gabko, Daniel Hamšík, Jozef Blažek, Matúš Grega, Hosť:
Martina Kinčešová (za rozhodcov)
Hneď na úvod prebehla voľba nového člena ŠTK, namiesto Františka Pisarčíka
bol zvolený Mgr. Matúš Grega.
Rozhodcovia na rok 2016:
Martina Kinčešová bola požiadaná, aby v spolupráci s ŠTK komunikovala
s rozhodcami, ktorých osloví na začiatku roka. Bude im zaslaný kalendár
domácich podujatí. Budú sa predbežne vyjadrovať, na ktoré turnaje by mohli
prísť prípadne ktoré termíny im nevyhovujú. Zároveň sa oslovia rozhodcovia,
ktorí už rozhodovali, ale neboli na poslednom kurze, aby sa im urobil začiatkom
roka len doplňujúci kurz o nové pravidlá. Po jeho absolvovaní budú môcť aj oni
rozhodovať. Ďalej sa hľadajú noví adepti na rozhodcovský kurz. Týchto adeptov
môžu nahlasovať predsedovia klubov ŠTK.
Domáce podujatia :
V roku 2016 budú 3 ligové kolá jednotlivcov, ďalej Turnaj Belasého motýľa, M
SR -jednotlivci, Tatra cup, M SR - Páry a tímy, Boccia Masters.
Kalendár na domáce podujatia sa vypracuje do 15. januára 2016.
Zahraničné podujatia + reprezentácia:
MS Peking China 19. 3. – 26. 3. 2016
Montreal – Kanada 26. 4. – 2. 5. 2016
Povoa de Varzim Portugalsko 14. 6. – 19. 6. 2016
RIO paralympiáda Brazília 1. 9. – 18. 9. 2016
M ČR – jednotlivci M ČR – páry a tímy
Reprezentácia „A“ vzhľadom na postup na paralympiádu ostáva nezmenená do
reprezentácie „B“ pre kat.BC3 boli doplnení:
Adam Burianek, Boris Klohna, Eva Roštašová (spastik).

Technika, časomiera:
Bolo dohodnuté vylepšenie programu pre časomiery, pre lepší prehľad hráčov
na monitoroch. Zapožičaná časomiera na turnaj musí mať zodpovedného
človeka, ktorého zaistí organizátor. Prevezme a skontroluje ju, odovzdá presný
počet kusov monitorov, káblov, predlžovačiek, klávesníc, myší ako prijal.
Klasifikácia:
Hráči, ktorí na klasifikácii vedenou medzinárodným klasifikátorom pánom
Zwerinom z Rakúska boli vyradení ako nevhodní, sa v roku 2016 nemôžu
zúčastniť turnajov boccia. Ak sa ich zdravotný stav zmení, môžu požiadať
o preklasifikovanie po dohovore so slovenským klasifikátorom F. Pisarčíkom.
Zmena v počte kvalifikovaných hráčov na MSR a BOCCIA MASTERS:
M SR: BC1 - 6
BOCCIA MASTERS: BC1 - 6
BC2 - 12
BC2 - 6
BC3 - 6
BC3 - 6
BC4 - 8
BC4 – 6
Vylosovanie:
Vylosovanie na turnajoch musí organizátor turnaja zverejniť deň vopred aj
s rozhodcami. Prosím aby sa dával zvlášť pozor pre nasadzovanie do skupín, ako
aj dolosovanie podľa košov na ktorom sme sa dohodli na štk už minulý rok.
Posledné zápasy v skupine v každej kategórii sa musia odohrať v jednom kole
aby nedošlo k špekulácii hráčov pri výbere súpera .

