Správa Súťažnej komisie za rok 2019

Zloženie Súťažnej komisie od 05/2019
Martin Stanovský ml. – predseda Súťažnej komisie
•
•
•
•
•
•

Martin Skubík
Martin Stanovský st.
Patrik Gajarský
Martin Potočný
Miroslav Damborský
Zuzana Oceľová - predsedníčka subkomisie rozhodcov

Zloženie Subkomisie rozhodcov od 05/2019
Zuzana Oceľová - predsedníčka Subkomisie rozhodcov

•
•
•
•
•
•

Ján Piaček - vzdelávanie
Kata Piačková - vzdelávanie
Ľuboš Giertl
Peter Augustín
Milica Zererová
Vladimír Hužička

Rozpočet komisie:
•
•
•
•

domáce súťaže spolu: 40089,78 €
technické video spolu: 10600 €
činnosť Súťažnej komisie spolu: 1189,78 €
činnosť Subkomisie rozhodcov spolu: 5489,67

Príprava a priebeh sezóny 2019
Príprava sezóny 2019 – vypracovanie termínovej listiny, smerníc, rozpisov a rozpočtov pretekov boli
vypracované Richardom Grigarom ako dočasným predsedom Súťažnej komisie povereným VV.
V Máji na VZ bol zvolený nový predseda Súťažnej Komisie - Martin Stanovský ml. a následne
zostavená nová Subkomisia rozhodcov s predsedníčkou Zuzanou Oceľovou.
Počas priebehu sezóny Súťažná komisia dostala viacero podnetov na nedostatky v príprave sezóny
ako nesúlad rozpisov pretekov so smernicami a kalendárom, chyby v rozpisoch a rozpočtoch
pretekov. Všetky nedostatky Súťažná komisia priebežne vyriešila s nulovým dopadom na priebeh
sezóny. Negatívne hodnotím neuskutočnenie SLPž v zjazde a šprinte, napriek vôli viacerých klubov.
Taktiež negatívne hodnotím neuskutočnenie M-SR družstiev.
Počas celej sezóny sa členovia Súťažnej komisie zúčastňovali na všetkých domácich súťažiach, kde
zabezpečovali kontrolnú, osvetovú ale aj pomocnú činnosť. Predseda Súťažnej komisie aktívne počas
celej sezóny komunikoval agendu súťaží s viacerými funkcionármi ICF. Súťažná komisia pravidelne
aktualizovala svoje sekcie na webovej stránke. Spustili sme aj novú informačnú sekciu na stránke
„Pre pretekárov a trénerov“ s prehľadom domácich a zahraničných pravidiel, smerníc a ďalších info
materiálov. Predseda Súťažnej komisie priebežne vyhodnocoval správy Hlavných rozhodcov, pričom
všetky nedostatky boli doriešené.
Predseda Súťažnej komisie sa zúčastnil medzinárodného stretnutia ICF v Krakove (POL) s tematikou
smerovania a budúcnosti súťaží v Slalom Crosse (Extreme Slalom) a konferencie v La Seu d'Urgell
(ESP) s tematikou plánov, pravidiel a smerovaniu súťaží vo vodnom slalome a rozhodcovskej agende.

Vyhodnotenie sezóny 2019
Rebríčky SLP a SLPž boli počas sezóny priebežne spracovávané a zverejňované predsedom Súťažnej
komisie. Dôraz sa kládol na okamžité zverejnenie kompletného rebríčka hneď v deň skončenia
posledného kola SLP a SLPž.
Po skončení sezóny bolo vydané konečné poradie SLP s pridelenými výkonnostnými triedami
platnými pre rok 2020. Vyhodnotenie konečného poradia Slovenského pohára žiakov bolo počas MSR žiakov v Žiline. Negatívne hodnotím nezaradenie vyhlásenia víťazov Slovenského pohára
dospelých počas vyhlásenia Kanoistu roka 2019 napriek dohode na VV.

Príprava sezóny 2020
Mojou úprimnou snahou pre sezónu 2020 je zatraktívnenie Slovenského pohára žiakov. Počas sezóny
2019 som absolvoval viaceré stretnutia s trénermi, rodičmi a pretekármi a spoločne sme
prediskutovali viacero myšlienok k smerovaniu a skvalitneniu seriálu Slovenského pohára žiakov.
Cieľom Súťažnej komisie je zabezpečenie vecných cien pre víťazov, moderné medaile, vyhlasovanie
predžiakov a hodnotnejšie ceny pre víťazov celkového poradia SLPž. Spolu s kolegami so Súťažnej
komisie sme si prešli aj viaceré marketingové modely spolupráce s partnermi. V riešení je hlavný
partner celého seriálu Slovenského pohára žiakov a zopár menších podporovateľov.
Novinkou pre sezónu 2020 bude organizácia SLPž v Čunove na pravom kanáli a nižšom prietoku
vody. Dohodli sme sa aj na obnovení šprintu a zjazdu ako súčasť všetkých žiackych pretekov. Naopak
negatívne hodnotím stratu organizátora SLPž vo Zvolene (resp. Vlkanovej).
Prioritou Súťažnej komisie pre nadchádzajúcu sezónu 2020 je zachovanie osvedčeného modelu SLP
dospelých v slalome v lokalitách – Dolný Kubín, Čunovo, Liptovský Mikuláš a Žilina a v spolupráci
s Komisiou NeOH disciplín rozšírenie seriálu SLP v šprinte a zjazde. Ďalej by sme chceli obnoviť MSR v kategórii Masters.
Pri zostavovaní kalendára pre rok 2020 sme vychádzali z medzinárodného kalendára ICF s cieľom
aby domáce súťaže nekolidovali s medzinárodnými súťažami. Návrh kalendára bol zverejnený na
decembrovom MVZ 2019. Súťažná komisia v spolupráci so Subkomisiou rozhodcov vypracovala nové
Smernice o pretekaní a rozhodovaní pre rok 2020. Subkomisia rozhodcov vypracovala nomináciu
rozhodcov na medzinárodné podujatia ICF, nomináciu HR a ZHR na domáce podujatia, delegáciu
rozhodcov na vybrané domáce podujatia ako NP a M-SR. Predseda Súťažnej komisie vypracoval
rozpočty pre jednotlivé podujatia a v spolupráci s jednotlivými organizátormi spracoval rozpisy
pretekov.
Počas sezóny 2020 chceme spustiť komplexný informačný systém zväzu s funkciou online
prihlasovanie na preteky, online LIVE prenos z vybraných súťaží a edukačný video kanál pre
rozhodcov, trénerov a pretekárov.

Rozhodcovský zbor
V Máji sa počas NP v Liptovskom Mikuláši Súťažná komisia organizovala stretnutie rozhodcov, kde
sme preberali rôzne témy a myšlienky k skvalitneniu podmienok a postavenia rozhodcov v našom
hnutí. Taktiež prebehla diskusia k smerovaniu Subkomisie rozhodcov. Prevládol jednoznačný názor
na zloženie Subkomisie rozhodcov zo zástupcov z každého regiónu a zástupcov za vzdelávanie.
Počas Júna som inicioval výzvu pre rozhodcov a trénerov na absolvovanie školenia a skúšok na
získanie medzinárodnej licencie činovníkov ICF pretekov – „ICF International Technical Officials
(ITO)“ počas MSJ&U23 v Krakove. Z pozície predsedu Súťažnej komisie som aktívne spolupracoval
a komunikoval s vedením CSL ICF koordináciu našich kandidátov a ich čo najlepšiu prípravu na
absolvovaní skúšok. Teší ma že všetci traja kandidáti úspešne absolvovali medzinárodné skúšky
a taktiež aj veľmi pozitívna reakcia z prostredia vedenia ICF na hladkú koordináciu a veľmi dobrú
spoločnú komunikáciu.

Súťažná komisia dokázala konečne po dlhej dobe presadiť zvýšenie odmien pre rozhodcov a benefitov
ako je zabezpečené a hradené ubytovanie počas NP a M-SR dospelých. Zabezpečili sme nákup
rozhodcovských tričiek pre každého aktívneho rozhodcu. V sezóne 2020 plánujeme nákup ďalšieho
vybavenia pre rozhodcov.
Po skončení sezóny 2020 by sme chceli uskutočniť 2-dňové celoplošné školenie rozhodcov spojené
s teambuildingom, na ktorom by mali možnosť zúčastniť sa aj tréneri.
Veľmi pozitívne hodnotím aktívnu spoluprácu s predsedníčkou Subkomisie rozhodcov Zuzanou
Oceľovou spolu s ďalšími členmi Subkomisie rozhodcov, ktorých eminentným záujmom počas celej
sezóny bolo riešenie potrieb a organizácie rozhodcovského zboru. V neposlednom rade výrazná
vďaka patrí aj školiteľom Kate a Jánovi Piačkovcom v príprave a školení nových rozhodcov,
časomeračskému tímu pod vedením Róberta Sedláčka a všetkým aktívnym rozhodcom, rodičom
a dobrovoľníkom za pomoc pri organizácii domácich súťaži.

Podnety
zo dňa: 17.6.2019, od: Peter Mráz - Nesprávne rozhodnutie hl.rozhodcu na M-SR st.
dorastu v C1Ž
Predseda Súťažnej komisie celú situáciu osobne prebral s Petrom Mrázom a následne prešetril s
Hlavným rozhodcom pretekov – Jánom Piačkom, ktorý vydal aj oficiálne stanovisko.
Na základe uvedených skutočnosti nebolo možné dodatočne zmeniť výsledky pretekov.
stav: vyriešený

zo dňa: 23.9.2019, od: Peter Mráz – Chýbajúce výsledky z M-SR dospelých v Bratislave
a M-SR dorastu v L. Mikuláši
Predseda Súťažnej komisie ešte pred podaním podnetu požiadal organizátorov nasledovných
pretekov o dodanie výsledkov:
•
preteku č. 7. M-SR dospelých, organizátora SDV SK: Riaditeľa pretekov – L. Giertla
a Zástupcu riaditeľa pretekov - R. Orokockého
•
preteku č. 13 M-SR dorastu, klub KTKLM
Situácia nastala z dôvodu, že v rámci organizácie jednotlivých pretekov boli organizované viaceré
súťaže s odlišnými formátmi a postupovými kľúčmi. Podľa platných pravidiel a smerníc organizátor
je povinný vydať osobitné výsledky Majstrovských súťaží.
stav:
•
•

organizátor pretekov č. 13 obratom dodal výsledky a následne boli zverejnené na
web stránke sekcie
organizátor pretekov č.7. napriek viacerým výzvam výsledky nedodal

V Dolnom Kubíne, 7.5.2020
BSc Martin Stanovský, ml.
Predseda Súťažnej komisie

