Informácia z 9. zasadnutia VV SAZ 6.6.2013 v Bratislave – Anna Kirnová
VV SAZ sa mal na 9. zasadnutí v programe:
Stav plnenia rozpočtu SAZ – výdavky sú v súlade s plánovanými , rozpočet sa priebežne aktualizuje.
VV SAZ schválil návrh nominácie na 7 pretekárov - M. Kučera, Lomnický, Repčík, Lomnická, Czáková,
Bérešová, Turčáni /náhradník Bubeník/, vedúci – Lopuchovský.
Stav prípravy zdravotný stav reprezentantov – určité zdravotné problémy Tótha, Repčíka,
Charfreitaga sú v štádiu riešenia s Svetovú Univerziádu v Kazani: perspektívou účasti na MS.
Z vyhodnotenia EP v chôdzi 19.5.2013 v Dudinciach odznelo, že po organizačnej aj športovej stránke
bolo podujatie hodnotené pozitívne. M. Tóth podal vynikajúci výkon a tretím miestom na 20 km
potvrdil svoju príslušnosť k svetovej špičke. Výkony viacerých našich reprezentantov, hlavne
v kategórii juniorov nenaplnili očakávania.
Bolo predložené vyhodnotenie mítingov OH nádejí 10.-11.5. vo Svitavách, 19.5. vo Schwechate, 12.5.
v Tiszaújvarosi a v St. Poltene. Účasť na mítingoch bola hodnotená trénermi pozitívne z hľadiska
získavania skúseností a plnenia limitov na reprezentačné podujatia.
Bolo predložené vyhodnotenie M SR v polmaratóne 25.5. v Žiari nad Hronom.
Informácia k ME družstiev v Banskej Bystrici – prípravy prebiehajú bez väčších problémov vrátane
opráv poškodených sektorov. Nahlásenie záverečnej prihlášky je 17.6. Cieľom družstva SAZ je postup
do 2. ligy.
Informácia k MEJ v Rieti a ME do 23 rokov v Tampere: boli odsúhlasení vedúci výprav, na MEJ Mittermayer, na ME U 23 – Bezdíček. Pretekári so splneným B limitom budú mať spoluúčasť na MEJ
½ nákladov a na ME U23 1/3 nákladov.
Vyhodnotenie Svetového dňa atletiky – bolo konštatované, že niektorí usporiadatelia opätovne
nedodržali pokyny /neuverejnili logo IAAF v propozíciách, výsledkoch, nedodržali doporučený termín,
ap./
Rôzne: plánuje sa usporiadať organizovaný kemp k propagácii atletiky – prebieha rokovanie so
zástupcami RTVS o možnostiach TV prenosu MS v Moskve – v hale Elán bola ukončená rekonštrukcia
tartanového povrchu.
VV SAZ schválil: účasť na Medzištátnom stretnutí U18 SVK-HUN-CZE - kandidatúru M. Tótha do
Komisie športovcov IAAF – zákaz štartu slovenských pretekárov počas M SR na pretekoch v zahraničí
– rozdelenie 4 detských sád Jipast – doplnenie Rokovacieho poriadku VV SAZ o možnosť
elektronického hlasovania.
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční v termíne podľa aktuálnej potreby.

