Informácia z 8. zasadnutia VV SAZ v Dudinciach – Anna Kirnová
Na výjazdovom zasadnutí VV SAZ bolo predmetom rokovania okrem pravidelných bodov programu Kontrola úloh a Stav plnenia rozpočtu SAZ - predovšetkým problematika organizačného zabezpečenia
najbližších medzinárodných podujatí.
K bodu programu Stav prípravy EP v chôdzi v Dudinciach boli prizvaní zástupcovia OV v Dudinciach –
pp. Nyárjas, Pokľuda, Čakloš, aby podrobne informovali o najdôležitejších oblastiach a aktivitách
k zabezpečeniu podujatia. Konštatovali, že oproti predchádzajúcemu EP v chôdzi neúmerne narástli
byrokratické požiadavky a povinnosti voči EA. K podujatiu sa uskutoční tlačová porada 15.5.2013
v Bratislave.
Predbežná nominácia na EP vo viacbojoch – VV SAZ akceptoval rozhodnutie Trénerskej rady SAZ
podujatia sa v roku 2013 nezúčastniť.
Stav prípravy na ME družstiev v Banskej Bystrici – k bodu programu bol prizvaný Ľ. Roško. Informoval
o priebehu prípravy podujatia, návšteve delegátov EA a ich ďalších požiadavkách /usporiadať deň
pred oficiálnymi pretekmi aj kontrolne preteky v 4 disciplínach, zvýšený počet AD odberov, ap/.
Predpokladané náklady na opravu poškodených častí dráhy na ovále a rozbežiskách, premaľovanie
čiar, certifikát budú cca 20 000 €. Problémom je nižšia dotácia MŠ VVaŠ SR než očakávali, aj
vzhľadom k počtu národných družstiev – 15 a s tým vzniknuté náklady.
VV SAZ schválil organizačné zabezpečenie a konečnú nomináciu na medzinárodné mítingy: 15.6.2013
vo Schwechate /45 pretekárov a 4 tréneri, vedúcim výpravy je M. Laurenčík/, 12.5.2013 v Tiszaújvárosi /17 pretekárov, vedúcim je p. Kollarovič/ a na míting OH nádejí 10.-11.5.2013 vo Svitavách /20
pretekárov, 5 trénerov, vedúcim je M. Laurenčík/
Rôzne : záujem Úradu vlády SR o analýzu existujúcich školských a 400 m atletických dráh v SR
s cieľom ich rekonštrukcie - SAUŠ žiada čo najskôr menovitú nomináciu na SU v Kazani, 7 športovcov
a 1 tréner – SOV žiada do 9.6. predložiť nomináciu na EYOF v Utrechte – príprava nového modelu
súťaží SAZ 2014 , ktorého cieľom je zvýšenie kvality a atraktivity – VV SAZ schválil pridelenie diplomov
IAAF, ktoré budú odovzdané pred ME družstiev v Banskej Bystrici a návrh na udelenie vyznamenania
ministra školstva, vedy, výskumu a športu za mimoriadny prínos v oblasti športu pp. Čiernemu,
Klocovej, Charfreitagovi – VV SAZ schválil účasť pp. Z. Malíkovej a M. Škarbu na medzinárodnom
školení rozhodcov chôdze 10.-13.10.2013 v Athlone/Írsko.
Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 12.6.2013 v Bratislave.

