Informácia zo zasadnutia VV SAZ 29.7.2013 v Bratislave – Anna Kirnová
Výkonný výbor SAZ na svojom 10. zasadnutí prerokoval:
*organizačné zabezpečenie a záverečnú nomináciu na MS 10.-18.8.2013 v Moskve, na ktoré boli
nominovaní: atléti – Tóth, Majdán 50 km chôdza, Kučmín, Czáková, Gáliková 20 km chôdza,
Hrašnová, Lomnický hod kladivom, J. Velďáková skok do diaľky, D. Velďáková trojskok, Závacký
100m, Repčík 800m, realizačný tím – Pupiš vedúci výpravy, Kirnová technická vedúca a delegátka
Kongresu IAAF, J. Benčík, Cupák, Daniš, Dubovský, Lopúchovský – tréneri, Zachar – lekár výpravy,
Freudenfeld – fyzioterapeut, predseda SAZ Korčok – delegát Kongresu IAAF, ktorého po odchode
vystrieda generálny sekretár SAZ Swiec, na Kongrese si osobne prevezme ocenenie IAAF Mračnová
*boli predložené vyhodnotenia účasti výprav SAZ na vrcholných podujatiach: na MS 17-ročných
v Donecku, na ME do 23 rokov v Tampere, na ME juniorov v Rieti, na EYOF v Utrechte a Svetovej
Univerziáde v Kazani – vynikajúce úspechy boli dosiahnuté na SU predovšetkým zásluhou Kučeru
ziskom zlatej medaily v behu na 400 m prek., dvoma striebornými medailami zásluhou Repčíka
v behu na 800 m a Lomnického v hode kladivom ako aj 7. miestom Lomnickej v hode kladivom.
Skvelý výsledok dosiahla Pešková na EYOF ziskom striebornej medaily v behu na 400m prek.
a potešilo 5.miesto Mokrášovej v sedemboji na MEJ
*bolo predložené vyhodnotenie účasti výpravy SAZ na ME družstiev 3.ligy v Banskej Bystrici - vďaka
nadštandardným výkonom väčšiny slovenských atlétov naše družstvo vyhralo a postúpilo na ME do
2.ligy pre rok 2014
*bolo predložené vyhodnotenie M SR juniorov 6.-7.7.2013 v Novom Meste nad Váhom
* VV SAZ zobral na vedomie správu o stave plnenia rozpočtu SAZ v roku 2013, podrobné členenie
rozpočtu je na informačnom portáli SAZ. MŠ VVaŠR schválilo pre SAZ na rok 2013 dotáciu v celkovej
výške 1 003 710 €
*Rôzne : * Matej Tóth bol zaradený do komisie športovcov IAAF * v Taliansku zamýšľajú uskutočniť
v októbri 2013 atletické preteky Memoriál Antona Ihringa *SAZ kandiduje na usporiadanie ME do 17
rokov v roku 2016 * bola schválená prihláška na MS v behu do vrchu v Krynici/Poľsko – 4 pretekári
a 1 vedúci, berúc do úvahy výsledky nominačných pretekov.

