ZÁPISNICA ŠTK
Dátum: 17. 11. 2018
Prítomní: Pavel Král, Jozef Blažek, Matúš Grega, Martina Kinčešová
Neprítomní: Róbert Ďurkovič
O účasť požiadal: Martin Gabko (reprezentačný tréner)
Zapisovateľ: Martina Kinčešová
Agenda ŠTK:
1. Zloženie ŠTK na rok 2019
2. Návrh realizačného tímu na rok 2019
3. Návrh reprezentácie na rok 2019
4. Žiadosť o výnimku na klasifikáciu hráča
5. Turnaje pod hlavičkou SZTPŠ
6. Preklad herného poriadku a pravidiel
7. Majstrovstvá Slovenska v jednotlivcoch
8. Spôsob financovania turnajov
9. Termíny turnajov SK
10. Kazuistika
11. Časomiera
12. Psychológ pre slovenskú reprezentáciu
13. Rozhodcovia
13a) Ohodnotenie
13b) Rekvalifikácia rozhodcov
13c) Rozhodcovský kurz
13d) Pomôcky
13e) Hlavný rozhodca
14f) Preplácanie ciest rozhodcov
15g) Technický delegát
1. Zloženie ŠTK na rok 2019
Predseda ŠTK: Pavel Král
Člen ŠTK: Jozef Blažek
Člen ŠTK: Matúš Grega
Člen ŠTK: Martina Kinčešová
Člen ŠTK: Róbert Ďurkovič
2. Návrh realizačného tímu na rok 2019
Reprezentačný tréner: Martin Gabko
Tím leader: Martina Kinčešová
Tím manažér: Pavol Bilík
3. Návrh reprezentácie na rok 2019
BC1

BC2

A tím
Tomáš Král
Martin Opát
Jakub Nagy
Róbert Mezík
Rastislav Kurilák
Peter Minarech

BC1

B tím
Lukáš Baláži

BC2 Kristína Kudláčová
Eliška Jankechová

C tím

Adriana Mateašiková

BC3

BC3

BC4

Samuel Andrejčík BC4
Michaela Balcová
Martin Strehársky
Róbert Ďurkovič

Adam Burianek
Boris Klohna

BC3

Michal Tižo
Eva Rostašová

4. Žiadosť o výnimku na klasifikáciu hráča
Eliška Jenkechová požiadala o výnimku na klasifikáciu BISfed vzhľadom na jej nízky vek.
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 1
Výsledok: Požiadavka schválená
5. Turnaje pod hlavičkou SZTPŠ
Od roku 2019 prichádza do platnosti nové pravidlo ohľadom členstva v SZTPŠ.
„Hráči, športoví asistenti (BC-1,BC-3) a rozhodcovia sa musia preukázať platným členským preukazom
SZTPŠ pred začiatkom každého podujatia organizovaného pod záštitou SZTPŠ. V prípade, že tak
neurobia, nebude im umožnené sa na podujatí zúčastniť.“
Z toho vyplývajú povinnosti aj pre organizátora pretekov pod záštitou SZTPŠ:
„V prihláške a propozíciách musí byť jasne a na viditeľnom mieste uvedená informácia aby si hráči na
turnaj pod záštitou SZTPŠ priniesli platy členský preukaz SZTPŠ. Bez preukázania sa preukazom
nebude hráčovi, asistentovi, rozhodcovi umožnené sa na turnaji zúčastniť.“
Zároveň všetci hráči, asistenti a rozhodcovia musia podpísať tlačivo GDPR spolu s tlačivom so
súhlasom o spracovaní osobných údajov.
6. Preklad herného poriadku a pravidiel
ŠTK zabezpečí preklad herného poriadku a pravidiel z angličtiny do slovenčiny.
Preklad zabezpečí: Jozef Blažek
Korektúru prekladu zabezpečí: Martina Kinčešová
Preklad bude slúžiť pre účely rozhodcov a pre účely reprezentačného trénera.
7. Majstrovstvá Slovenska v jednotlivcoch
1. variant:
V prípade dostatočného počtu rozhodcov a možnosti zabezpečenia športovej haly ŠTK navrhuje
dvojdňové MSR. Miesto konania nie je určené.
Každá kategória je navrhovaná na 8 hráčov.
2. variant:
V prípade, že by nebol dostatočný počet rozhodcov a neboli by vyhovujúce podmienky pre dvojdňové
MSR, ŠTK navrhne iné riešenie situácie.
8. Spôsob financovania turnajov
Vyjasnenie spôsobu financovania a vyúčtovania športových podujatí.

TURNAJE POD ZÁŠTITOV SZTPŠ:
Pre vyúčtovanie ligových kôl a MSR – jednotlivcov, párov a tímov je potrebné vypísať tlačivo, ktoré je
možné nájsť na stránke SZTPŠ. (faktúry nebudú akceptované)
TURNAJE, KTORÉ NIE SÚ POD ZÁŠTITOU SZTPŠ:
V prípade iných objednávok alebo turnajov, ktoré nie sú pod záštitou SZTPŠ (napr. Tatra Cup) sa
k financovaniu bude musieť vyjadriť ŠTK a schváliť jeho financovanie ešte skôr ako sa podujatie bude
konať. V prípade schválenia rozsahu financovania ŠTK, jeho predseda vypíše objednávku so žiadosťou
na SZTPŠ na základe čoho sa vystaví faktúra.
Dôležité: Objednávka sa musí posielať ešte pred uskutočnením akcie!
9. Termíny turnajov SK
zverejnené na boccia.sk
10. Kazuistika
Predsedovia klubov, ktorí majú aktívnych hráčov sú zodpovední za zabezpečenie vypísania tlačiva
Kazuistiky. Originál odovzdajte P.Královi, predsedovi ŠTK/boccia a pre potreby reprezentácie sa kópia
bude posielať M. Gabkovi. Tlačivo je odporúčané vypísať.
11. Časomiera
zakúpenie novej techniky na časomieru v počte 8 ks.
Preberací protokol je potrebný podpísať pri preberaní veškerej techniky. Zodpovedný za techniku je
v momente podpisu protokolu ten, čo protokol podpísal.

12. Psychológ pre slovenskú reprezentáciu
Po požiadavke reprezentačného trénera, bude oslovený športový psychológ pre potreby slovenskej
reprezentácie.
13. Rozhodcovia
13a) Ohodnotenie
Liga MSR
Časový
15 € 15 €
Rozhodca
30 € 30 €
Technický delegát 30 € 30 €
Hlavný rozhodca 40 € 40 €
Organizátor sa zaväzuje vyplácať peniaze rozhodcom podľa toho ako sa dohodlo na ŠTK.
13b) Rekvalifikácia rozhodcov
Miesto konania: Podľa záujmu prebehne v mestách: Prešov, Bratislava
Dátum konania: Prvá štvrť roka 2019 (bude včas oznámené klubom)
Lektor: Martina Kinčešová
Dĺžka kurzu: Dva dni
Náplň kurzu: Teória, prax, otázky a odpovede, test
Podľa nového nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa musia zaregistrovať v
Regisporte všetci rozhodcovia, ktorým bude následne vystavený certifikát. Certifikát by mal byť
vystavený všetkým rozhodcom, ktorí ukončili kurz testom. Na základe úspešnosti v teste a skúseností,
ktoré zhodnotí hlavný rozhodca budú rozhodcovia rozdelení do troch skupín.

Zaradenie do kategórií:
A – hlavný rozhodca
B – rozhodca
C – čiarový
13c) Rozhodcovský kurz
Miesto konania: Poprad a Bratislava
Dátum konania: Prvá štvrť roka 2019 (bude včas oznámené klubom)
Lektor: Martina Kinčešová
Dĺžka kurzu: Dva dni
Náplň kurzu: Teória, prax, otázky a odpovede, test
Zaradenie do kategórií:
A – hlavný rozhodca
B – rozhodca
C – čiarový
13d) Pomôcky
Na základe nedostatku kvalitného materiálu pre rozhodcov, ŠTK zabezpečí následné: Stopky, metre,
červené a žlté karty
13e) Povinnosti hlavného rozhodcu
Hlavný rozhodca je povinný:
- dodržiavať pravidlá a poriadok podujatia
- konať vždy férovo
- nachádzať sa na športovisku počas celého konania turnaja. V prípade, že sa na športovisku
nachádzať nemôže, musí určiť svojho zástupcu, ktorý ho dokáže plnohodnotne zastúpiť v prípade
potreby.
- zabezpečiť a odovzdať protokol hodnotenia rozhodcov, ktorí na turnaju rozhodovali do 48 hodín od
ukončenia turnaja. Vyplnené tlačivo odovzdáva Martine Kinčešovej.
- vyplniť každému rozhodcovi Log Book – hodnotenie rozhodcov.
Formulár na hodnotenie rozhodcov: https://goo.gl/forms/uztCieebW835q7Pz1
14f) Preplácanie ciest rozhodcov
Cestovné príkazy pre rozhodcov je možné vyplácať, no podmienkou je naplnená kapacita auta
minimálne dvomi ďalšími rozhodcami.
15g) Technický delegát
Technický delegát je zodpovedný počas turnaja za nasledovné:
- časový rozpis
- rieši protesty spolu s hlavným rozhodcom
- zapisovanie výsledkov
- technické zabezpečenie turnaja (počas turnaja)
- časomiery
- finalizácia výsledkov turnaja.

