Zápisnica zo zasadnutia komisie Detskej atletiky dňa 30.08.2019 v Banskej Bystrici

Prítomní:

Čillík, Ľašová, Illéš, Laurenčík, Lučka, Smutný, Ťažárová

Neprítomní:
Program:

1. Kontrola plnenia úloh zo zápisnice 30.03.2019
2. Mládežnícka atletika
3. Iné, diskusia

Predseda komisie prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. privítal v úvode zasadnutia všetkých
prítomných členov komisie Detskej atletiky a predstavil nových členov komisie p. Smutného
a sl. Ťažárovú a vyzval ich aby sa predstavili a oboznámili ostatných členov komisie so svojou
funkciou.
K bodu č. 1 Kontrola plnenia úloh
Členovia komisie skontrolovali plnenie úloh z posledného zasadnutia dňa 30.03.2019
v Banskej Bystrici.
Úloha 9/2018: Dopracovať projekt Mládežnícka atletika: názov, kľúč prerozdelenia 20 súprav
atletických pomôcok v prípade schválenia spoločnosťou Tesco, a.s., jednotlivé body projektu;
určiť osobu, ktorá bude zodpovedná za projekt.
Z: Komisia mládeže

T: prebieha príprava návrhu prerozdelenia súprav

Na projekt sa podarilo získať finančné prostriedky, ktoré boli použité na zakúpenie 21
tréningových súprav. Za zodpovednú osobu za projekt bola určená sl. Ľašová, ktorá má za úlohu
pripraviť návrh rozdelenia súprav Mládežníckej atletiky a pripraviť návrh korešpondenčnej
súťaže, testov.
Úloha 10/2018: Predložiť projekt Mládežnícka atletika na schválenie VV SAZ.
Z: Komisia mládeže

T: stále trvá

Úloha 11/2018: Pripraviť koncepciu Korešpondenčnej súťaže, batériu testov pre MA
Z: Ľašová, Lučka

T: november 2019

Úloha 2/2019: Pripraviť návrh prerozdelenia tréningových súprav Mládežníckej atletiky
Z: Ľašová

T: október 2019

Úloha 13/2018: Navrhnúť zaradenie viacbojov pre kategóriu najmladšieho a mladšieho
žiactva do jednotlivých oblastných kôl.
Z: Lučka, Čillík

T: október 2018 splnené

Schválenie návrhu v jednotlivých oblastiach:
AZB – návrh nebol schválený.

ZsAZ – schválené pre kategóriu najmladšieho žiactva pre 3 oblastné kolá.
SsAZ - návrh nebol schválený. Boli schválené skupiny disciplín v kategórii najmladšieho
žiactva a mladšieho žiactva. Pretekár môže štartovať len v jednej disciplíne v každej skupine.
VsAZ – návrh nebol schválený.
Úloha 03/2019: Odporučiť oblastným zväzom aby zaradili v kategórii najmladšieho žiactva
viacboje.
Z: Illéš

T: december 2019

Úloha 04/2019: Pripraviť vyhodnotenie viacbojov v kategórii najmladšieho žiactva v ZsAZ
Z: Illéš

T: november 2019

Úloha 14/2018: Prerokovať návrh o štarte detí len vo svojej kategórii, príp. v jednej kategórii
vyššie.
Z: Illéš, Čillík

T: návrh neprešiel

Úloha 05/2019: Znova prerokovať návrh o štarte pretekárov maximálne o dve kategórie
vyššie.
Z: Illéš, Čillík

T: predložiť na VZ SAZ, podlieha schváleniu ŠTK

Komisia DA sa jednohlasne zhodla, že pretekár smie štartovať na atletických súťažiach
maximálne o dve kategórie vyššie, tj. pretekár v kategórii najmladšieho žiactva smie štartovať
vo svojej kategórii, v kategórii mladšieho a staršieho žiactva.
Úloha 15/2018: Zabezpečiť organizáciu semináru
Z: Blanárová, Ľašová T: splnené, seminár sa uskutočnil v dňoch 30.-31.3.2019 v Banskej
Bystrici
p. Čillík zhodnotil seminár ako úspešný a plánuje sa v ňom pokračovať. Komisia sa zatiaľ
jednohlasne nerozhodla, či sa bude seminár organizovať spoločne s komisiou mládeže alebo
samostatne.
K bodu č. 2 projekt Mládežnícka atletika
Sl. Ľašová oboznámila členov komisie o posune v projekte Mládežnícka atletika o príprave
tréningových súprav a príprave koncepcie projektu. P. Illéš sa vyjadril, že by sa projekt mohol
spustiť budúci rok.
K bodu č. 3 Iné, diskusia
V tomto bode sa účastníci komisie Detskej atletiky zaoberali zhodnotením sezóny v projekte
Detská atletika, sl. Ľašová vyhodnotila sezónu ako úspešnú. O projekt i naďalej veľký záujem,
korešpondenčná súťaž mala na jar veľký úspech, kde sme zaznamenali viac ako 100% nárast.
Na súťažiach DA sa zúčastňuje stále viac detí a klubov, čo vnímame ako pozitívum. p. Čillík
taktiež zhodnotil sezónu DA pozitívne a prejavil spokojnosť so smerovaním projektu.
p. Laurenčík navrhol aby p. Kompas kontaktoval kluby a zaslal výzvu na kluby, aby
zaktivizovali svojich pretekárov.
Komisia sa zaoberala návrhmi od p. Ozoráka, ktoré boli adresované komisii detskej atletiky.

Úloha 06/2019: Pripraviť metodiku videí pre projekt DA
Z: Smutný

T: december 2019

Plánovaný termín ďalšieho stretnutia je február/január 2020.

Zapísala: Veronika Ľašová

Overil: Ivan Čillík

