ZÁPISNICA
z rokovania zástupcov plaveckých oddielov/klubov
Krajského plaveckého združenia Banská Bystrica
dňa 10.11.2018 v Rimavskej Sobote
=============================================
prítomní:
PKBŠ, PKVK, PKRS, UMB, DELZH, FLIBR, CARZV, TRUMB
neprítomní: RAJBB, SIBŠ
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Problematika súťaží SPF 2018
4. Rôzne
5. Záver, ukončenie rokovania
===================================================
K bodu 1
■ Rokovanie otvoril a zároveň privítal všetkých prítomných predseda KPZ BB p. Milan
Záborský.
K bodu 2
■ Zástupcovia PKVK preveria možnosti získania finančných prostriedkov v prospech
rozvoja mládežníckeho plávania v KPZ BB. Následne navrhnú termín stretnutia
s potenciálnym sponzorom.

Úloha KPZ BB č. 11/2017

T: priebežne
úloha trvá

Z: PKVK + p. Záborský

■ p. Záborský zapracuje do propozícií BBPP 2019 všetky zmeny a pripomienky,
zabezpečí ich distribúciu na plavecké oddiely/kluby a zverejnenie na webovom sídle
KPZ BB.

Úloha KPZ BB č. 1/2018

T: ihneď
úloha splnená

Z: p. Záborský

■ p. Záborský pošle na SPF Žiadosti KPZ BB o zaradenie do Termínovej listiny SPF
pre rok 2019 na všetkých 5. kôl celoročnej súťaže BBPP 2019.

Úloha KPZ BB č. 2/2018

T: do 19.10.2018
úloha splnená

Z: p. Záborský

■ p. Záborský po zverejnení doplnenej Termínovej listiny SPF 2019 vypracuje
Termínovú listinu KPZ BB pre rok 2019, zabezpečí jej distribúciu na plavecké
oddiely/kluby a zverejnenie na webovom sídle KPZ BB.

Úloha KPZ BB č. 3/2018

T: priebežne
úloha trvá

Z: p. Záborský
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■ V zmysle Uznesenia č. 4/2017 – KPZ BB zo dňa 16.01.2017 zaplatia členovia
združenia ročný členský poplatok 20,- EUR na rok 2019 bezhotovostným prevodom
na účet KPZ BB: SK95 1100 0000 0026 2009 8095 najneskoršie do 31.12.2018.

Úloha KPZ BB č. 4/2018

T: do 31.12.2018
úloha trvá

Z: všetci členovia KPZ BB

■ p. Záborský informoval, že združenie musí na základe Článku 1 bod 6.1.
Registračného poriadku SPF uhradiť ročný členský príspevok riadneho člena SPF na
rok 2019. Táto istá povinnosť platí aj pre všetky plavecké oddiely/kluby registrované
v SPF.

Úloha KPZ BB č. 5/2018

T: do 30.11.2018
úloha trvá

Z: p. Záborský
+ všetci členovia KPZ BB

K bodu 3
Predsedajúci otvoril otázku problematiky súťaží SPF 2018.
■ Konštatuje sa, že na stránke SPF ku dňu konania 5. kola BBPP 2018 (10.11.2018)
nie sú zverejnené ponuky na ubytovanie a stravovanie na nasledovné súťaže,
ktorých organizátorom je SPF:
- Slovenský pohár žiakov VSO – 4. kolo: termín 17.-18.11.2018, technický
usporiadateľ ŠK Iglovia Spišská Nová Ves
- Majstrovstvá SR starších žiakov: termín 30.11.-02.12.2018, technický
usporiadateľ ŠK Iglovia Spišská Nová Ves
- Majstrovstvá SR mladších žiakov: termín 07.-09.12.2018, technický
usporiadateľ PK Nové Zámky
- Majstrovstvá SR juniorov: termín 14.-16.12.2018, technický usporiadateľ
PK STU Trnava
Podľa ŠTK dokumentov SPF na rok 2018 organizátor ani technickí usporiadatelia
do 30 dní (SPŽ žiakov – 4.kolo) resp. do 60 dní pred konaním podujatia (súťaže MSR
žiakov a juniorov) nezverejnili vyššie spomenuté ponuky. Podľa Súťažného poriadku
plávania má organizátor povinnosť zaistiť ubytovanie, alebo poskytnúť informácie
o možnostiach ubytovania v mieste konania pretekov. Došlo tak k porušeniam
Súťažného poriadku plávania. Vzhľadom k tomu, že ubytovacie kapacity v Spišskej
Novej Vsi a v Nových Zámkoch v termínoch konania súťaží sú obsadené, je vážne
ohrozená účasť pretekárov (dochádzanie mimo miest konania pretekov komplikuje
dopravu, znižuje komfort a zvyšuje finančnú náročnosť).

UZNESENIE č. 2/2018 – KPZ BB
KPZ BB podáva do príslušného orgánu SPF námietku pre porušenie
Súťažného poriadku plávania podľa Čl.23 bod 4.1 z dôvodu nedodržania
ustanovení v športovo technických dokumentoch plávania podľa Čl. 14 bod
4. Súťažného poriadku plávania.
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■ p. Záborský pošle na príslušný orgán SPF námietku spolu s poplatkom v zmysle
Uznesenia č. 2/2018 – KPZ BB.

Úloha KPZ BB č. 6/2018

T: ihneď

Z: p. Záborský

K bodu 4
■ p. Michal Kán predložil plaveckým oddielom/klubom ponuku zjednodušenej
plaveckej pomôcky na zabezpečenie znakového štartu (cena cca 250 EUR/ks).
Navrhol, aby si jednotlivé plavecké oddiely/kluby túto pomôcku pre rok 2019
zabezpečili z prostriedkov dotácie SPF na ich činnosť. Pomôže to jednak k nácviku
znakového štartu a usporiadateľom súťaží skvalitniť preteky. V prípade záujmu
poskytne p. Kán ďalšie informácie.
K bodu 5
■ Predsedajúci záverom poďakoval všetkým plaveckým oddielom/klubom, ktorí
zabezpečovali technické zabezpečenie súťaží v roku 2018. Rokovanie KPZ BB bolo
tým ukončené.
zapísal:
overil:

Milan Záborský
Michal Kán

Prílohy:
príloha č. 1 – Prezenčná listina

V Banskej Bystrici 10.11.2018
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